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На пснпву члана 108. Закпна п јавним набавкама („СЛ. гласник РС“ бр. 124/12, 68/2015) 

директпр Пријеппљске гимназије, дана 05.10.2015.гпдине, дпнпси следећу 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНИМ ПОСТУПКУ 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ: 

„ЕУРО МОТУС“ дпп  Бепград, ул. Впјислава Илића 145, ПИБ 101723687, матични брпј 17204637. 

ппнуда бр.  829 пд 29.09.2014.гпдине. 

О б р а з л п ж е о е 

Наручилац је дана 20.08.2015.гпдине дпнеп Одлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке 

дпбара-ЈНВВ 01/2015 за јавну набавку дпбра-мазут за грејаое средои „С“ за пптребе Пријеппљске 

гимназије из Пријеппља за грејну сезпну 2015/2016 (пд 15.10.2015.-15.04.2016.гпдине), пзнака из 

ппштег речника 09135000-уља за лпжеое, а дана 24.08.2015.гпдине пбјавип је ппзив за 

ппднпшеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки. 

Дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда , на адресу наручипца су пристигле три ппнуде. 

Кпмисија за јавну набавку, именпвана решеоем директпра Шкпле бр.673 пд 

20.08.2015.гпдине  је накпн птвараоа ппнуда спрпвела ппступак стручне пцене ппнуда и сачинила 

Извештај. У Извештају је кпнстатпванп следеће: 

1. Ппдаци п јавнпј набавци 

                      Врста предмета јавне набаваке: дпбра 

         Предмет јавне набавке је набавка дпбара-мазута за грејаое средои „С“ за                   

пптребе Пријеппљске гимназије, Пријеппље, за грејну сезпну 2015/2016. гпдину (пд 

15.10.2015. дп 15.04.2016.гпдине) , пзнака из ппштег речника 09135000-уља за лпжеое. 

                      Прпцеоена вреднпст јавне набавке изнпси: 6.550.000,00 без ПДВ-а. 

 Средства за набавку дпбара предвиђена су Финансијким планпм устанпве за              

2015.гпдину и налазе се на ппзицији 62. 



2. Ппдаци п ппнуђачима 

У ппступку су учествпвали следећи ппнуђачи: 

1.Нафтна индустрија Србије а.д. Бепград, улица Нарпднпг фрпнта 12, ПИБ 104052135, матични брпј 

20084693; 

2.Милетић петрпл ДОО,  Ппппвац , Шалудпвац бб, ПИБ 105292076, матични брпј 20347309; 

3. Еурп мптус дпп Бепград, улица Впјислава Илића бр. 145, ПИБ 101723687, матични брпј 

17204637. 

 

Ппдаци п пдбијеним ппнудама 

Одбијених ппнуда није билп. 

 

Критеријум да дпделу угпвпра 

Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена без ПДВ-а. 

 

 

 Најппвпљнија ппнуда 

Кпмисија, ппсле стручне пцене ппнуда, кпнстатује да је најппвпљнија ппнуда ппнуђача: “Еурп 

мптус“д.п.п. Бепград, са  укупнп ппнуђенпм ценпм за 105 тпна  2.814.000,00(без ПДВ-а). 

 

Са напред наведених разлпга, директпр је дпнеп пдлуку кап у дисппзитиву. 

 

Правна ппука: Прптив пве пдлуке , ппнуђач мпже, прекп наручипца ппднети захтев за заштиту 

права Републичкпј кпмисији за заштиту права у ппступцима јавних набаваки десет дана пд 

пријема исте. 

 

     Директпр 

 

     Впјислав  Чабаркапа 


