
 
Наручилац ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“ 
 
Адреса Босанска 21, Крушевац 
 
Број поступка ЈНОП 1.1.2/2018 
 
Број одлуке OД 1.1.2/2018 
 
Датум 05.11.2018. 
 
 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 1.1.2/2018/1 и 
ИОП 1.1.2/2018/2, Директор ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац  доноси:  
  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У отвореном поступку за јавну набавку добара ЈНОП 1.1.2/2018 – ГОРИВО 
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : 
 

 За партију бр.1- Погонско гориво за возила: понуђачу  
„МИХАЈЛОВИЋ“ДОО - Доња Мутница,матични број: 07942907  

(који је у поступку јавне набавке учествовао као представник  заједничке 
понуде са СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ – Доња Мутница, матични број:61345965 и 
„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ – Батајница, матични број: 17535439); понуда број 4723 од 
05.11.2018. 
 
 За партију бр.2- Уље за ложење: понуђачу „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ , матични број: 

17535439, понуда број 4711 од 05.11.2018.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 1.1.2/2018, 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 –1 понуда 
o За партију бр.2: Уље за ложење – 1 понуда 
 
 

 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 1.1.2/2018. 

Процењена вредност јавне набавке:  
(без ПДВ-а) 7.416.667,00 дин 

 
 
Број 
партије: 

Назив партије – предмет 
набавке 

ОРН 
Процењена 

вредност партије 
1 Погонско гориво за возила 09130000 2.416.667,00 
2 Уље за ложење 09130000 5.000.000,00 

УКУПНО:  
 
 

2) Основни подаци о понуђачима: 
 
У поступку је учествовало 3 понуђача и то: 

 
1.„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО, ул. Царице Јелене 28,11273 Батајница 
2. „МИХАЈЛОВИЋ“ ДОО Доња Мутница, Синђелићева 33, 35250 Параћин 
3. СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ Доња Мутница, Синђелићева 33, 35250 Параћин  
 
 

3)  Подаци о одбијеним понудама: НЕМА 
 

4) Критеријум за оцењивање понуда је за партију бр.1: погонско гориво за возила- 
„економски најповољнија понуда“  

Начин примене методологије доделе пондера: 
 

Р.б. НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА БРОЈ ПОНДЕРА 

1. Цена 70 
2. Техничке погодности 30 
 Укупно: 100 

 
1. Елемент „цена“: 
 

Највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 70. Понуда са 
најнижом ценом добија 70 пондера, а за  остале понуде се број пондера рачуна на 
следећи начин: 

 
Најнижа понуђена цена   х 70 

Понуђена цена 
 
 

2. Елемент: „Техничке погодности“: 
 

а) Понуђач са највише техничких погодности је онај који има преко 60 бензинских 
станица на целој територији Србије и он добија 30 пондера; 



 
б) понуђач са мање техничких погодности је онај који има мање од 60 а више од 20 
бензинских станица на целој територији Србије и он добија 20 пондера; 
 
в) понуђач са најмање техничких погодности је онај који има мање од 20 бензинских 
станица на целој територији Србије и он добија 10 пондера; 
 
Под појмом „ на целој територији Србије“ подразумева се равномерна распоређеност 
бензинских станица у свим већим градовима и местима где се налазе магистрални 
путеви  (понуђач доставља списак свих бензинских станица са наведеним локацијама 
истих)., 
 

5) Критеријум за оцењивање понуда за партју бр.2: Уље за ложење-„најнижа 
понуђена цена“. 

 
6) РАНГ ЛИСТА понуђача -  по партијама: 

 
6.1.Партија бр.1: Погонско гориво за возила 

                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена 
без ПДВ-а 

Број бодова 
(пондера) за 
критеријум 

„цена“) 

„техничке 
погодности“- 

број 
бензинских 

станица 

Број бодова 
(пондера) за 
критеријум 
„техничке 

погодности“) 

Укупан број 
пондера 

1. „МИХАЈЛОВИЋ“ ДОО 2.277.593,00 70 Преко 60 30 100 

2. - - - - - - 

 
 
6.2.Партија бр.2: Уље за ложење 
 
 
                 
 
      Назив 
      понуђача 

Понуђена цена без 
ПДВ-а 

1. „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ 4.766.666,67 

2. - - 

 
 
 На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да су најповољније 
понуде:  
 Партија бр.1: Погонско гориво за возила, према критeријуму „економски 
најповољнија понуда“, најповољнија понуда број 4723 од 05.11.2018.год, понуђача 
„МИХАЈЛОВИЋ“ ДОО Доња Мутница, матични број: 07942907 .  

Партија бр.2: Уље за ложење, према критeријуму „најнижа понуђена цена“, 
најповољнија понуда број 4711 од 05.11.2018.год, понуђача „KНЕЗ ПЕТРОЛ“- 
Батајница, матични број 17535439 .  
 
  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 


