
Наручилац Oпштинa Димитровград

Адреса Балканска 2

Место Димитровград

Број одлуке 404- 156/16-II/9

Датум 16.11.2016.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и
68/15),   и Извештаја Комисије за јавне набавке број  404-  156/16-II/8 од  16.11.2016. године,
председник општине  Димитровград,  Владица  Димитров, као  одговорно  лице  наручиоца,
доноси: 

 О Д Л У К У 
о додели уговора

          БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА  понуда понуђача  НИС ад Нови Сад ул.
Народног фронта 12 , 21000 Нови Сад, Адреса за доставу поште: НИС- Служба велепродаје
Ниш,  Булевар  12.  Фебруар  157,  18000  Ниш,  број  pro733130/12-do/017633  од  08.11.2016.
односно 404-164/2016-01 од 14.11.2016. год.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац  је  дана  02.112016.год.  донео  одлуку  о  покретању  јавне  набавке  мале
вредности  број 2Д/16, за јавну набавку : Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако
евро ЕL),  у количини од 30 000 литара- назив и ознака из општег речника набавке:  уља за
ложење - 09135000.

За  наведену  јавну  набавку  наручилац  је  објавио  позив  за   подношење  понуда  на
Порталу  јавних  набавки  и  на  интернет  адреси  наручиоца  www.  dimitrovgrad  .rs  дана
02.11.2016 год.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 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.  04-  156/16-II/8 од  16.11.2016.  године,
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:    
      

Предмет јавне набавке
Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра
лако евро ЕL),  у количини од 30 000 литара-
назив и ознака из општег речника набавке: уља
за ложење - 09135000

Редни број јавне набавке 2Д/16
Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а) 3.333.333,00   динара

http://www.dimitrovgrad.rs/
http://www.dimitrovgrad.rs/
http://www.dimitrovgrad.rs/


Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а) 3.153.600,00      динара 
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом) 3.784.320,00      динара

Средства за наведену набавку  предвиђена  су Одлуком о измени и допуни  Одлуке о
буџету за 2016. годину број 06-73/2016-I/5-6 од 28.07.2016. године у делу: раздео  4, глава 4 –
Општинска управа, функцијионална класификација 130 ,  програмска активност  0602-0001-
функционисање локалне самоуправе,  позиција  26,  економска класификација  421 –  Стални
трошкови. 

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци и обухвата плаћања у 2 (две)
буџетске  године.  Обавезе  које  доспевају  у  наредној  буџетској  години  (2017),  биће
реализоване  највише  до  износа  средстава  која  ће  им  за  ту  намену  бити  одобрена  у  тој
буџетској години, у складу са чл. 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора, који због
природе расхода, захтевају плаћање у више година.

Нацртом Одлуке о буџету за 2017. годину број 400-1357/2016 од 10.10.2016. године
обезбеђена су средства и узносу од 2.800.000,00 динара за плаћање  лож уља .

Предметна набавка се налази у III измени плана јавних набавки за 2016. год у делу -
добра, под редним бројем 1.1.2. , процењене вредности у износу од 3.333.333,00 динара без
ПДВ-а.

2) Укупан број поднетих понуда:   3 (три).
Благовремено, тј. до дана 14.11.2016. године до 12,00 сати, пристигле су понуде следећих
понуђача :

Редн
и

број
 Број под којим је 

понуда заведена
Назив или шифра

понуђача
Датум

пријема
Време

1 404-161/2016-01 „Еуро мотус“ доо Београд,
Војислава Илића бр. 
145,11000 Београд

10.11.2016. 10.00

2 404-164/2016-01 НИС ад Нови Сад ул. 
Народног фронта 12 , 
21000 Нови Сад
Адреса за доставу поште:
НИС- Служба велепродаје
Ниш, Булевар 12. Фебруар
157, 18000 Ниш

14.11.2016. 09.12

3 404-165/2016-01 "Милетић петрол“ доо 
Параћин, 35254 
Шалудовац-Параћин
Адреса за доставу поште: 
Марка Краљевића бб, 
35000 Јагодина

14.11.2016. 09.40

3)  Понуђене цене понуђача у поступку јавне набавке:



Ред
ни

број
Број под којим је 
понуда заведена

Назив или шифра
понуђача

Понуђена цена

1 404-161/2016-
01

„Еуро мотус“ доо 
Београд, Војислава 
Илића бр. 145,11000 
Београд

 Укупна  понуђена  цена износи
3.173.400,00 динара без  ПДВ-а,
односно 3.808.080,00 динара са ПДВ-
ом.
-  Јединична цена по јединици мере 
(динара без ПДВ-а) :102,78 дин.
- Трошкови транспорта по 
литру(динара без ПДВ-а):      3,00 
дин.
- Укупна цена за тражену 
количину(динара без ПДВ-а): 105,78 
дин.

2 404-164/2016-
01

НИС ад Нови Сад 
ул. Народног фронта
12 , 21000 Нови Сад
Адреса за доставу 
поште:
НИС- Служба 
велепродаје Ниш, 
Булевар 12. Фебруар 
157, 18000 Ниш

Укупна  понуђена  цена износи
3.153.600,00  динара без  ПДВ-а,
односно 3.784.320,00 динара са ПДВ-
ом.
-  Јединична цена по јединици мере 
(динара без ПДВ-а) :105,12 дин.
- Трошкови транспорта по 
литру(динара без ПДВ-а):    0  дин.
- Укупна цена за тражену 
количину(динара без ПДВ-а):105,12 
дин.

3 404-165/2016-
01

"Милетић петрол“ 
доо Параћин, 35254 
Шалудовац-Параћин
Адреса за доставу 
поште: Марка 
Краљевића бб, 35000
Јагодина

Укупна  понуђена  цена износи
3.170.400,00  динара без  ПДВ-а,
односно 3.804.480,00 динара са ПДВ-
ом.
-  Јединична цена по јединици мере 
(динара без ПДВ-а) :105,00
- Трошкови транспорта по 
литру(динара без ПДВ-а):      0,68
- Укупна цена за тражену 
количину(динара без ПДВ-а): 105,68

Неблаговремених понуда није било.

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

Број под
којим је
понуда

заведена

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде

/ / /

5)         Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена.

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:



     

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.  НИС ад Нови Сад ул.  Народног фронта 12 ,  21000
Нови Сад
Адреса за доставу поште:
НИС- Служба  велепродаје  Ниш,  Булевар  12.  Фебруар
157, 18000 Ниш

3.153.600,00 динара 
без ПДВ-а

2."Милетић  петрол“  доо  Параћин,  35254  Шалудовац-
Параћин
Адреса за доставу поште: Марка Краљевића бб, 35000
Јагодина

3.170.400,00 динара 
без ПДВ-а

3.„Еуро  мотус“  доо  Београд,  Војислава  Илића  бр.
145,11000 Београд

3.173.400,00 динара 
без ПДВ-а

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
НИС ад Нови Сад ул. Народног фронта 12 , 21000 Нови Сад,  Адреса за доставу
поште:  НИС- Служба велепродаје Ниш, Булевар 12. Фебруар 157, 18000 Ниш, број
pro733130/12-do/017633  од  08.11.2016.  односно 404-164/2016-01 од 14.11.2016. год.  и
предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Наручилац је  прихватио предлог  Комисије за јавне набавке о избору најповољније
понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора којом је уговор,
о јавној набавци бр. 2Д/16 - Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL), у
количини од 30 000 литара- назив и ознака из општег речника набавке:  уља за ложење -
09135000, додељује понуђачу НИС ад Нови Сад ул. Народног фронта 12 , 21000 Нови Сад,
Адреса за доставу поште:  НИС- Служба велепродаје Ниш, Булевар 12. Фебруар 157, 18000
Ниш, број pro733130/12-do/017633 од 08.11.2016. односно 404-164/2016-01 од 14.11.2016. год.

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

   
       Одговорно лице:

Председник
                              општине Димитровград

        
                

                                    ________________________
                                   Владица Димитров


