
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНОП 1.1.1/2016 
 
Број одлуке OД 1.1.1/2016 
 
Датум 13.09.2016. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015 ),  и Извештаја о стручној оцени понуда број ИОП 1.1.1/2016/1 и 
ИОП 1.1.1/2016/2, Директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У отвореном поступку за јавну набавку добара ЈНОП 1.1.1/2016 – ГОРИВО 
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : 
 

 За партију бр.1- Погонско гориво за возила: понуђачу СТР 
„МИХАЈЛОВИЋ“- Доња Мутница,  понуда број 6606 од 12.09.2016.године 

 
 За партију бр.2- Уље за ложење: понуђачу „ЕУРО МОТУС“ ДОО  – ул. 

Војислава Илића 145, 11000 Београд, понуда број 6275 од 02.09.2016.год 
 

 
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења. 

 
           

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Наручилац је донео Одлуку о покретању отвореног поступка  јавне набавке  бр. 
ЈНОП 1.1.1/2016, за јавну набавку добара – ГОРИВО, (ознака из ОРН:09130000- нафта 
и дестилати) обликовану у две партије,  и објавио је позив за подношење понуда на 
Порталу Управе за јавне набавке, Порталу службених гласила и на интернет страници 
Установе www.nataveljkovic.edu.rs. 
 
   До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су понуде:  
 

o За партију бр.1: Погонско гориво за возила – 2 понуде 
o За партију бр.2: Уље за ложење – 3 понуде 
 
 

 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештаје у којима  је   констатовала  
следеће: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
           

 
Предмет јавне набавке: 

ГОРИВО , Ознака из ОРН: 09130000- 
Нафта и дестилати 

 
Редни број јавне набавке: 

 
ЈНОП 1.1.1/2016. 

Процењена вредност јавне набавке:  
(без ПДВ-а) 6.252.698,00 дин 

 
 
Број 
партије: 

Назив партије – предмет 
набавке 

ОРН 
Процењена 

вредност партије 
1 Погонско гориво за возила 09130000 1.861.778,00 
2 Уље за ложење 09130000 4.395.920,00 

УКУПНО: 6.252.698,00 
 
 

2) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку је учествовало 5 понуђача и то: 

 
1.„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО, ул. Царице Јелене 28,11273 Батајница 
2. СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ Доња Мутница Синђелићева 33, 35250 Параћин 
3.„МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“ Марка Краљевића бб,35000 Јагодина  
4. „ЕУРО МОТУС“  Ул. Војислава Илића 145,11000 Београд 
5. „НИС“ АД, Булевар 12.фебруар 157 18000 Ниш 
 
 

3)  Подаци о одбијеним понудама: НЕМА 
 

4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
5) РАНГ ЛИСТА понуђача -  по партијама: 

 
 

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

ПАРТИЈА БР.1- ПОГОНСКО ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА: 

1. СТР „МИХАЈЛОВИЋ“  1.665.961,00 

2. „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ 1.680.416,67 

ПАРТИЈА БР.2- УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ: 

1. „ЕУРО МОТУС“   3.661.200,00 

2. „НИС“ АД 3.886.400,00 

3. „МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“  3.886.800,00 

 
 



 На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да су најповољније 
понуде под редним бројем 1. у ранг листама за сваку партију. У првом делу ове одлуке 
наведени су називи ових понуђача са основним подацима и  бројевима под којима су 
понуде заведене. 
  
  Директор Установе је прихватио  предлог Комисије за јавне набавке , те 
је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора прворангираним 
понуђачима. 
 
  Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 10 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
                                                                                          Директор : 
                                                                                   Весна Живковић, спец.струк.васпитач 


