
 
ОШ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' 
Број: 171/18 
Дана:07.04.2018.год. 
Чента 
              На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и Записника о отварању  
понуда бр.159/18 од дана 28.03.2018.год.,  извештаја о стручној оцени понуда 
бр.165/18 од дана 02.04.2018.год., у поступку Јавне набавке мале вредности-Горива 
за загревање просторија школе број 1. за 2018.годину, директор ОШ''Бранко 
Радичевић'' Чента доноси  следећу: 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА   

 
           Уговор о Јавној набавки   мале вредности мазута(уље за ложење 
нискосумпорно гориво специјално НСГ-С према чл.8.став.2.тачка 3. 
Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла-у даљем тексту мазут)  за 2018 годину закључиће се са Понуђачем 
Kнежевић Петрол из Батајнице Ул.Царице Јелене бр.28  
 О б р а з л о ж е њ е   
 

Одлуком директора наручиоца ОШ''Бранко Радичевић'' Чента број  141/18 
од  дана 19.03.2018. године  покренут је поступак јавне набавке   мале вредности 
мазута(уље за ложење нискосумпорно гориво специјално НСГ-С према 
чл.8.став.2.тачка 3. Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива 
нафтног порекла-у даљем тексту мазут) за загревање просторија ОШ ''Бранко 
Радичевић'' Чента евидентираног под редним бројем 1 у Плану набавки за 2018 
годину са процењеном вредношћу  јавне набавке oд 2.333.333,00 динара без пдв-а. 

 
Јавно отварање понуда обављено је дана 28.03.2018.год. у 12.10 часова.   

 
 Комисија  је констатовала да су све понуде благовремене и исправне. 
Прегледом и провером приспелих благовремених  понуда, Комисија за јавну 
набавку мазута за загревање просторија ОШ''Бранко Радичевић'' Чента утврдила је 
да је приспеле четири исправне одговарајуће и прихватљиве понуде. 

 
 
 
 1.НИС А.Д. НОВИ САД, Ул.Милентија Поповића бр.1, 11070 Београд 
 2.ЕУРОМОТУС ДОО, Ул.Булевар Михајла Пупина бр.115 Ђ, 11000 Београд  
 3.КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ, Ул.Царице Јелене бр.28, 11273 Батајница 

  4.МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО, ул Марка Краљевића бб, 35000 Јагодина 
 
 Комисија није одбила ни једну понуду.  
 
 У поступку оцене понуда примењен је предвиђени критеријум за рангирање 
понуда- најнижа понуђена цена.  
 
            Понуђач НИС АД НОВИ САД у понуди је доставио цену мазута по 
јединици  мере килограму (Кг) која износи 56,6 дин динара са ПДВ-ом, односно 
2.264.000,00. динара за укупну количину, у цену је  укалкулисана и цена превоза, 
при чему је понуди у рубрици место и начин испоруке ставио назнаку у седишту 
наручиоца. Понуђач је назначио да ће понуду извршити самостално. 
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Понуђач ЕУРОМОТУС ДОО у понуди је доставио цену мазута по 

јединици  мере килограму (Кг) која износи 56,364 динара са ПДВ-ом, односно 
2.254.560,00. динара за укупну количину, у цену је укалкулисана и цена превоза,  
при чему је у понуди у рубрици место и начин испоруке ставио назнаку на адресу 
наручиоца. Понуђач је назначио да ће понуду извршити самостално. 

 
Понуђач КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ у понуди је доставио цену мазута по 

јединици  мере килограму (Кг) која износи 45.00 динара са ПДВ-ом, односно 
1.800.000,00. динара за укупну количину, у цену је укалкулисана и цена превоза, 
при чему је у понуди у рубрици место и начин испоруке ставио назнаку франко 
адреса наручиоца. Понуђач је назначио да ће понуду извршити самостално. 

 
Понуђач МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ у понуди је доставио цену мазута по 

јединици  мере килограму (Кг) која износи 55,740 динара са ПДВ-ом, односно 
2.229.600.00 динара за укупну количину, у цену је укалкулисана и цена превоза, 
при чему је у понуди у рубрици место и начин испоруке ставио назнаку франко 
адреса наручиоца. Понуђач је назначио да ће понуду извршити самостално.   

На основу горенаведених критеријума и података  дошло се до следећег 
рангирања понуђача: 

 
Бр. Понуђач Цена по Кг 

без ПДВ 
(Дин) 

Цена по Кг 
са ПДВ 
(Дин) 

Цена без 
ПДВ за 
укупну 
количину 
(Дин) 

Цена са 
ПДВ за 
укупну 
количину 
(Дин) 

1 Кнежевић Петрол 37,5 45,00 1.500.000,00 1.800.000,00 
2 Милетић Петрол 46,45 55,74 1.858.000,00 2.229.600,00 
3 Еуромотус 46,97 56,364 1.878.000,00 2.254.560,00 
4 Нис 47,17 56,6 1.886.800,00 2.264.000,00 

 
 

На основу изнетог,  Комисија за jавну набавку мале вредности мазута за 
загревање просторија за потребе ОШ''Бранко Радичевић'' Чента оценила је   да је  
понуда понуђача КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ исправна, одговарајућа, прихватљива и 
најповољнија.  
 

На основу изнетог Наручилац  је донео одлуку као у диспозитиву. 
 
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: 
Управи за јавне набавке 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке  може се Наручиоцу поднети захтев 
за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте. 
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља  
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
 
                                                                                   ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
                                             ______________________________ 
                              Златко Булић 
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