
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МШ ''Стеван Мокрањац'' 

Топлице Милана 2 

Краљево 

Дел. бр. 306/1 

Дана:  13.03.2018. године  

На основу члана 107. и чл. 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12, 

14/15 и 68/15),  директор МШ  ''Стеван Мокрањац'' Краљево, у поступку јавне набавке мале 

вредности 1.1.1 доноси:  

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара гасно уље екстра 

лако евро ЕЛ 1.1.1 

 

Додељује се уговор понуђачу Милетић Петрол д.о.о. Марка Краљевића бб, 35000 

Јагодина, ПИБ 105292076, Мат.број 20347309, чија је понуда заведена код наручиоца под 

бр. 295/1 од 08.03.2018. год. оцењена као најповољнија. 

   Ова одлука објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 

Музичке школе „Стеван Мокрањац“, www.mokranjac-kraljevo.com, у року од три дана од 

дана доношења. 

   После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права 

је пет дана у поступку јавне набавке мале вредности од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Наручилац је дана, 26.02.2018. године  донео Одлуку бр. 209/1, о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности  1.1.1 и то за набавку добара 17.500 литара, гасног 

уља екстра лако евро ЕЛ - 09134000- ознака из општег речника набавке.  

За наведену јавну набавку наручилац  је  објавио позив за прикупљање понуда на Порталу 

јавних набавки и интернет страници  школе, све у складу са Закона о јавним набавкама 

(''Сл. гласник РС''бр.124/12, 14/15 и 68/15).  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца  пристигло је  три (3) понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуде и сачинила извештај о истом. 

У извештају бр. 305/1 од 12.03.2018. године, Комисија за јавне набавке је констататовала 

следеће: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Гасно уље екстра лако евро ЕЛ 

 

Редни број јавне набавке 
1.1.1  

У плану набавки евидентирана под редним 

бројем 1.1.1. за 2018. год.  

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

 

 

  2.100.000,00 дин.  

 

http://www.mokranjac-kraljevo.com/


2) Укупан број поднетих понуда и елементи понуда: 

Назив/име понуђача-благовремене понуде 

2.1. Понуда НИС а.д. св Чачак, 32000 Чачак; Николе Тесле 34, ПИБ104052135, Мат.број 

20084693 ,  бр. 292/1  од 08.03.2018. пристигла у 09:19 часова                     

Вредност понуде : 

1.976.625,00 динара без ПДВ-а, са ПДВ-ом 2.371.950,00 дин. 

2.2. Понуда  Еуро мотус д.о.о, Војислава Илића 145, Београд, ПИБ101723687, Мат.број 

17204637, бр. 293/1 од 08.03. 2018. год.  пристигла у 10:10 часова   

 Вредност понуде: 

1.945.125,00 динара без ПДВ-а, са ПДВ-ом 2.334.150,00 дин.    

                       2.3. Понуда Милетић Петрол д.о.о. Марка Краљевића бб, 35000 Јагодина ПИБ 105292076,   

Мат.број 20347309, бр. 295/1 од 08.03.2018. пристигла у 13:20   

Вредност понуде 

1.941.625,00 динара без ПДВ-а, са ПДВ-ом 2.329.950,00 дин. 

3) Неблаговремене понуде: 

    Нема 

4) Чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

    Нема 

5)Критеријум за доделу уговора „најнижа понуђена цена“ 

6) Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је након стручне оцене понуда  констатовала следеће:  

   Уколико одговорно лице Наручиоца прихвати предлог Комисије, иста предлаже да се по 

критеријуму најниже понуђене цене, прихвати као најповољнија понуда број 295/1 од 

08.03.2018. године, достављена од стране понуђача: 

Милетић Петрол д.о.о. Марка Краљевића бб, 35000 Јагодина ПИБ 105292076, Мат.број 

20347309  

Одговорно лице наручиоца прихвати предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, 

Милетић Петрол д.о.о. Марка Краљевића бб, 35000 Јагодина  

ПИБ 105292076, Мат.број 20347309, те је на основу законског овлашћења донело одлуку 

о додели уговора наведеном понуђачу.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
   Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се 

предаје Републичкој комисуји за заштиту у поступцима јавних набавки, у року од 5 дана 

од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки. 

   Директор: 

 

                                                                       Биљана Мирјанић 

Р

е

д 

 

 

Назив   Понуђача 

 

Цена без ПДВ-а 

 

Цена са ПДВ-ом 

1 Милетић Петрол д.о.о 1.941.625,00 2.329.950,00 

2 Еуро мотус д.о.о 1.945.125,00 2.334.150,00 

3 НИС а.д.  1.976.625,00 2.371.950,00 


