
 

 

НАРУЧИЛАЦ: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
К Р У Ш Е В А Ц 
Број ЈНОП: 01/2015 
Број одлуке: ОП-ЈНОП бр. 01/2015-Партија бр. 1 
Датум: 01.07.2015.  године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 
124/2012), директор Весна Живковић доноси 
 

ОДЛУКУ  
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  ЈНОП бр. 01/2015- 

за јавну набавку добара- – Гориво -09130000- Нафта и дестилати:  
Партија бр. 1-Погонско гориво за возила 

 
 
 
ОБУСТАВЉА  се поступак ЈНОП бр. 01/2015 за јавну набавку добара – Гориво 
– 09130000- Нафта и дестилати: Партија бр. 1. Погонско гориво за возила, 
по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца www.nataveljkovic.edu.rs dana 29.05.2015. године 
из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора. 
Одлуку доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења исте. 
Обавештење о обустави послтупка јавне набавке објавити на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца у року од пет дана од дана коначности 
Одлуке о обустави поступка јавне набавке. 
 

Образложење 
 
Наручилац је дана 27.05.2015. године донео Одлуку о покретању отвореног 
поступка, бр. 01/2015 за јавну набавку добара – Гориво -09130000- Нафта и 
дестилати: Партија бр. 1-Погонско гориво за возила и Партија бр. 2 – Уље за 
ложење, а дана 29.05.2015 године објавио је Позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страници www.nataveljkovic.edu.rs.   
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелe су (2) 
понуде, за Партију бр. 1 –Погонско гориво за возила. 
 
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно 
оцењивање понуда и саставила извештај. 
 
У извештају о стручној оцени понуда, бр. И-ЈНОП бр. 01/2015-Партија бр. 1 од 
30.06.2015. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 

1. Подаци о јавној набавци 
 

Врста предмета јавне набавке:– добра, 
Предмет јавне набавке је Гориво- 09130000- Нафта и дестилати: 

Партија бр. 1- Погонско гориво за возила 
Партија бр. 2- Уље за ложење 

 Процењена вредност јавне набавке износи до 6.567.220,00 динара без ПДВ-а и 
то:  



 

 

Партија бр. 1 – Погонско гориво за возила 1.970.253,00 динара без 
ПДВ-а 
Партија бр. 2 –Уље за ложење 4.596.967,00 динара без ПДВ-а 

 
 
 

2. Подаци о понуђачима 
 
У поступку су учествовала (2) понуђача: 
 
1. НИС А.Д. НОВИ  САД, ул. Народног фронта 12, НОВИ САД, матични број: 

20084693, ПИБ: 104052135, e-mail: goran.lazovic@ nis.rs   
 
2. КНЕЗ ПЕТРОЛ, ул. Царице Јелене 28, 11273 БАТАЈНИЦА-ЗЕМУН, матични 

број: 17535439, ПИБ: 103223995, e-mail: veleprodaja@ knezpetrol.com 
 

3. Подаци о одбијеним понудама 
 
Укупан број поднетих понуда износи: 2 
 
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  

 
1. НИС А.Д. НОВИ  САД, ул. Народног фронта 12, НОВИ САД, матични број: 

20084693, ПИБ: 104052135, e-mail: goran.lazovic@ nis.rs   
- понуђена јединична цена без ПДВ-а по литру Еуро премиум 95: 117,67 динара, 
Еуро дизел: 123,42 динара; 
- укупно понуђена цена без ПДВ-а износи 2.231.520,00 динара; 
 
Наручилац је одбио понуду понуђача као неприхватљиву из  разлога што:  
 - Понуђач није доставио Модел уговора потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица понуђача, како је Наручилац тражио на страни 12 конкурсне 
документације ЈНОП бр. 01/2015. Набавка горива;  
-  укупно понуђена цена без ПДВ-а  2.231.520,00 динара је већа од процењене 
вредности јавне набавке 1.970.253,00 динара без ПДВ-а. 
 
2. КНЕЗ ПЕТРОЛ, ул. Царице Јелене 28, 11273 БАТАЈНИЦА-ЗЕМУН, матични 

број: 17535439, ПИБ: 103223995, e-mail: veleprodaja@ knezpetrol.com 
- понуђена јединична цена без ПДВ-а по литру Еуро премиум 95: 112,50 динара, 
Еуро дизел: 113,33 динара; 
- укупно понуђена цена без ПДВ-а износи 2.089.166,67 динара; 
 
Наручилац је одбио понуду понуђача као неприхватљиву из  разлога што  је 
укупно понуђена цена без ПДВ-а  2.089.166,67 динара је већа од процењене 
вредности јавне набавке 1.970.253,00 динара без ПДВ-а. 
 
Наручилац је процењену вредност јавне набвке горива одредио у Финајсијском 
плану и Плану јавних набавки на основу потрошње горива у предходним 
годинама. Процењена вредност за ову јавну набавку је у Плану јавних набавки 
умањена у односу на финансијки план за износ преузетих обаавеза. 

 



 

 

4.Разлози за обуставу поступка 
 

Поступак јавне набавке ЈНОП бр. 01/2015 – набавка горива Партија бр. 1. –
Погонско гориво за возила, обуставља се сходно члану 109. Закона о јавним 
набавкама из разлога што се нису испунили услови за доделу уговора – није 
прибављена ни једна прихватљива понуда. 

 
5. Када ће поступак бити поново спроведен 

 
Поступак ће бити поново спроведен у року од 30 дана а након коначности ове 
одлуке. 

Састав Комисије 
 

1. Небојша Вељић, председник комисије; 
 
2. Горан Костић, члан комисије; 
 
3. Невенка Вељковић, члан комисије;. 
 
Овлашћено лице Наручиоца  је прихватило предлог Комисије за јавне набавке и 
донео Одлуку о О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  ЈНОП бр. 01/2015-за јавну набавку 
добара- – Гориво -09130000- Нафта и дестилати: Партија бр. 1-Погонско гориво 
за возила 
 
 
Одлуку доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за 
заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки у року од десет дана од дана пријема исте. 

 
                                    ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 
                                    ____________________ 

                                          Весна Живковић, спец. струк. васпитач 


