
Основна школа „Младост“ 

Књажевац, Боре Станковића 60 

Број: 21/20 

Датум: 16.03.2020. год. 

                                                                                                     

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,  

14/15 и 68/15), директор ОШ „Младост“ у Књажевцу доноси  

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку јавне набавке добара мале вредности 

набавка мазута (средњиС) за потребе грејања Школе, ЈН бр. 1/2020 
 
 

Уговор о купопродаји мазута (средњи С) за потребе грејања објекта ОШ „Младост“ у 

Књажевцу, за 2020. годину, додељује се понуђачу „Miletić Petrol“ d.o.o. Шалудовац 35254 

Поповац, Параћин, чија је понуда број: 1/066/2020 од  13.03.2020. године, која је код наручиоца 

заведена под бројем: 18/20 од 16.03.2020. године, оцењена као најповољнија.  

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 20/20 од 16.03.2020. године који је 

сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: 10/20 од 02.03.2020. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Основна школа „Младост“ у Књажевцу, ул. Боре Станковића бр. 60, Одлуком директора 

бр. 9/20 од 02.03.2020. године покренула је поступак јавне набавке мале вредности, редни број 

набавке у годишњем плану набавки за 2020. годину: 1/2020.  

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.03.2020. год. 

Рок за подношење понуда био је 16.03.2020. године до 12:00 часова.  

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 19/20 од 16.03.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 20/20 од 16.03.2020. године 

који је наручилац усвојио. У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке је набавка добара: мазут (средњи С) за потребе грејања објекта  

Школе у Књажевцу за 2020. годину, редни број набавке: ЈН број 1/2020. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 09135000 – уља за ложење. 

            Процењена вредност набавке, без пореза на додату вредност износи 750.000,00 динара. 

На јавни позив  јавила су се 2 понуђача, по наведеном редоследу: 

ред. 

бр. 

Заводни 

број 

Назив и седиште понуђача Датум 

пријема 

Час 

пријема 

1. 17/20 „Euro motus“ doo    Beograd 13.03.2020 12:36 

2. 18/20 „Miletić Petrol“ d.o.o. Шалудовац, Параћин 16.03.2020. 11:05 

Приспеле понуде су благовремене. 

Увидом у понуде наведених понуђача утврђено је следеће: 

1. Понуђач „Euro motus“ doo  Београд, ул Војислава Илића бр. 145, доставио је понуду број 

148/2020 од  12.03.2020.год, заведена код Наручиоца под бројем 17/20 од 13.03.2020. године.  

Матични број понуђача: 17204637. ПИБ понуђача: 101723687. Законски заступник: Милан 

Богдановић. 

Понуда поднета: 13.03.2020. године у 12:36 часова. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  749.250,00 динара. 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 899.100,00 динара. 

Рок испоруке:  2 дана. 

Рок важења понуде:  30 дана. 

 

 

 



 

2. Понуђач „Miletić Petrol“ доо Шалудовац, 35254 Поповац, Параћин, доставио је понуду 

број 1/066/2020 од  13.03.2020. године, заведена код Наручиоца под бројем 18/20 од 16.03.2020. 

године. Матични број понуђача: 20347309. ПИБ понуђача: 105292076. Законски заступник: 

Снежана Милетић. 

Понуда поднета: 16.03.2020. године у 11:05 часова. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  684.000,00 динара. 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 820.800,00 динара. 

Рок испоруке:  2 дана. 

Рок важења понуде:  30 дана. 

 

Увидом у приложену документацију понуђача: „Euro motus“ doo Београд и „Miletić 

Petrol“ доо Шалудовац - Параћин, на основу доказа достављених уз понуду, утврђено је да су 

понуде оба понуђача комплетне и да испуњавају све потребне услове, у складу са захтевима из 

конкурсне документације, те да су све понуде одговарајуће и прихватљиве. 

Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена. 

           Прихватљиве понуде рангиране су  применом критеријума за доделу уговора: најнижа 

понуђена цена, на следећи начин: 

 

           Ранг листа:  

Ред. 

број  

Назив и седиште  

понуђача 

укупна 

јединична цена 

без ПДВ-а 

укупна 

јединична цена 

 са ПДВ-ом 

укуна 

вредност без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност  

са ПДВ-ом 

1. „Miletić Petrol“ доо 

Шалудовац - Параћин 

 

45,60 

 

54,72 

 

684.000,00 

 

820.800,00 

2. „Euro motus“ doo  Beograd 49,95 59,94 749.250,00 899.100,00 

 

Комисија за јавну набавку је у свом Извештају о стручној оцени понуда,  број 20/20 од 

16.03.2020. године, констатовала  да је понуда понуђача „Miletić Petrol“ доо Шалудовац - 

Параћин, код наручиоца заведена под бројем: 18/20 од 16.03.2020. године, благовремена, 

одговарајућа, прихватљива и најповољнија, и предложила наручиоцу да њему додели уговор.  

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

 Упутство о правном средству: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за 

заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља  Републичкој комисији 

за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

-  Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 

3 дана од дана доношења. 

 

 

                      Директор школе 

                                                                                                                   др Дејан Радивојевић  

 

 


