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Пу „Милка Диманић“ 
Адреса: 12. бригаде 34 
Број одлуке: 19 

Датум: 11.01.2018. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 i 
68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 18 од 11.01.2018. године, директор 
Предшколске установе „Милка Диманић, доноси:  

О Д Л У К У 
о додели уговора 

ПУ „Милка Диманић“  из Власотинца, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1/2018, 
Уговор о јавној набавци добара – набавка гасног уља екстра лаког EVRO EL додељује:  

Понуђачу МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“ ДОО, Шалудовац, 35254 Поповац, Параћин 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 03.01.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности бр. 1/2018, за јавну набавку добара  – гасно уље екстра лако EVRO EL. 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 03.01.2018. године, објавио позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднетa je  3 (три) понуде.  

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 18 од 11.01.2018. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: добра –гасно уље екстра лако EVRO EL 

ОРН 09134000 – гасна уља 

ЈН није обликована по партијама 

Редни број јавне набавке: 1/2018 

Подаци о ЈН из плана набвки: Према плану набавки за набавку  добара –  гасно уље 
екстра лако EVRO EL  –   планирано је 1.083.333,00  динара без ПДВ-а. 
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Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Средства за неведену 
набавку  су предвиђена у финансијском плану наручиоца конто 421224 

Процењена вредност јавне набавке (без Пдв-а): 1.083.333,00 динара. 

 
2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је понуда 
заведена 

Датум и час пријема 
понуде 

ЕУРО МОТУС ДОО, Војислава 
Илића 145, 11000 Београд 

12 10.01.2018 у 10,50 

„МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“ ДОО, 
Шалудовац, 35254 Поповац, 
Параћин 

13     10.01.2018. у 12,00 

НИС АД Нови Сад 14     11.01.2018. у 10,30 
 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Назив/име понуђача чија је 
понуда одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

без ПДВ-а 

                         / / /  
 

Критеријум за оцењивање понуде је „најнижа понуђена цена“ 

а) Ранг листа понуђача  

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. ЕУРО МОТУС ДОО, Војислава Илића 145, 
11000 Београд 

957.600,00 

2. „МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“ ДОО, Шалудовац, 
35254 Поповац, Параћин 

917.600,00 

3. НИС АД Нови Сад, Народног фронта 12, 
Нови сад 

917.840,00 
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Комисија је после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда, 
констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“ ДОО, Шалудовац, 35254 Поповац, Параћин 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, и донело одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
објављивања на Порталу јавних набавки и сајту установе. 

 
 

                                         
  
                 Директор 
         Снежана Филиповић 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


