
Техничка школа ГСП Београд, 

Радослава Грујића2  

Број :939  

Датум :10.04.2019.године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 68/15), 

доносим    

Одлуку  

о додели Уговора у   поступку јавне набавке мале вредности  –набавка  добара  

-Гориво дизел за потребе школских возила,шифра  набавке 4/2019  

 

                    Уговор се додељује 

 Понуђачу  : “ НИС ” А.Д. Нови Сад ,ул.Народног фронта број 12 ,21000 Нови  

               

 Образложење 

Наручилац је дана  20.02.2019..године, донео Одлуку број о покретању поступка јавне 

набавке број 4/2019. 

 Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана   26.03.2019.године. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број 937  од 10.04.2019. године,  

Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени 

понуда, датој у Извештају број 938 од 10.04.2019.године. 

 У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара –Гориво евродизел за потребе школскин возила 

Општи речник набавки  : Гориво 09100000 

 2. Процењена вредност јавне набавке је 3000000 динара без обрачунатог пореза на 

додату вредност. 

 3. Подаци из плана  набавки које се односе на предметну јавну набавку :  

1.  Оквирни датум закључивања Уговора:   април 2019.године 

2.   Датум реализације јавне набавке:  од априла 2019.године до априла 2020.године 

3.  Извор финансирања јавне набавке:  материјални трошкови финансирани  из 

буџета Републике Србије 

4.  .Критеријум за избор најповољније понуде је: Економски најповољнија понуда  

5.Поступак јавне набавке је  јавна набавка мале вредности ,вод и се ради закључења 

Уговора 

У поступку јавне набавке учествовао  је  1 понуђач.Понуда jeу складу са  захтевима 

Наручиоца  



Oсновни  подаци о   понуђачу  из понуде који су одређени као елементи 

критеријума  по редоследу пријема понуда: 

1. Број под којим је понуда заведена:  Деловодни број  927 од 8.04.2019.године, 

Редни број 1 

Понуђач: “ НИС ” а.д. Нови Сад   ул.Народног фронта број 12 ,21000Нови Сад 

Матични број  20084693;Шифра делатност 0610; Извод из регистра обвезника 

ПДВ-а 204192976 

Понуђена цена:   2.706600,00 динара 

Начин и рок испоруке: 

На бензинским станицама понуђача којих у Београду има 55 .,одмах на захтев и по 

динамици коју одреди купац. 

Начин и рок плаћања: 

Авансна уплата  на основу предрачуна  на текући рачун понуђача 

Начин  преузимања горива: 

Путем дебитних картица  понуђача,која је средство евидентирања  купопродајних 

трансакција нафтних деривата 

Начин  праћења података  о сваком преузимању горива : 

Коришћењем личног ВЕБ кабинета корпоративног система безготовинског 

плаћања НИС-а 

Одобрени попусти :Понуђач нуди попуст на цене по важећим рабатним  скалама-

комерцијалним попустима.  

Начин  утврђивања  сагласности  рачуна са преузетим горивом 

Понуђач на крају месеца  доставља извештај  о свим трансакцијама путем 

компанијских дебитних картица на коме су приказани подаци :време  

преузимања,бенцинска станица,количина,цена,регистарски  број возила. 

НАПОМЕНА : Понуђач је  доставио  Уверење   да је Произвођач  производа  

домаћег порекла. 

Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА  

На основу :1) понуђене цене,2) попуста на цене, 3) рока испоруке, 4) текућих 

трошкова, 5) трошкова економичности , 6) пост-продајне техничке помоћи, 7) броја 

бензинских станица Понуђача . 



С обзиром да је у поступку  учествовао један Понуђач  и да је  провером 

документације Понуђача и рачунском провером нумеричких података Понуђача 

,комисија је ,утврдила ,да је Понуда у складу са захтевима Наручиоца и да се 

Понуђачу : 

“ НИС ” А.Д. Нови Сад ,ул.Народног фронта број 12 ; 21000 Нови Сад , додели 

Уговор о извршењу ЈНМВ 4/2019.године.  

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је 

на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора. 

На основу  свега наведеног, а у складу са чланом 108. Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у изреци ове  одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке Понуђач може Наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року од  пет  дана од дана њеног пријема. 

 

 

Наручилац, 

                         директор школе  

    Марија Вучинић,дип.инж.саобраћаја 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


