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НАРУЧИЛАЦ 

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА 

Кнез Михаилова бр. 56, Београд 

Дел. бр.: 04-366 

Датум: 25.09.2015. године 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)  и Извештаја о стручној оцени понуда, 

дел. број 04-365 од 25.09.2015. године, Наручилац Библиотека града Београда, дана 

25.09.2015. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

1. У спроведеном  поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – погонско 

гориво за моторна возила, број јавне набавке 1.1.15/2015, додељује су уговор 

понуђачу НИС А.Д. НОВИ САД, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, ПИБ: 

104052135,  Матични број: 20084693, број понуде про671000/из-изј/412 од 

22.09.2015. године на износ од 549.794,00 динара без ПДВ-а, односно 659.760,00 

динара са обрачунатим ПДВ-ом и роком важења понуде од 30 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

2. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града 

Београда и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Одлуком дел. бр.  04-329 од 14.09.2015. године Наручилац  Библиотека града Београда 

покренуо је  поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.1.15/2015. 

 

Предмет јавне набавке: добра – погонско гориво за моторна возила, назив и ознака 

из општег речника набавке 09100000 – Горива, редни број јавне набавке 1.1.15 /2015. 

Процењена вредност јавне набавке је: 683.750,00 динара. 

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су 16.09.2015. 

године на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, Порталу јавних набавки града 

Београда www.nabavke.beograd.gov.rs и интернет страници наручиоца www.bgb.rs.  

 

Комисија за јавну набавку у пуном саставу: 

1. Славица Јанковић, председник 

2. Милијана Јокић, члан 

3. Душан Николић, заменик члана 

приступила је отварању понуда дана 24.09.2015. године са почетком у 10.30 часова у 

Београду, у седишту Наручиоца, о чему је вођен Записник бр. 04-362 од 24.09.2015. године.  

 

Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача. 

 

Сагласно члану 104. Закона, Записник о отварању понуда, достављен је благовремено 

електронским путем дана 24.09.2015. године свим понуђачима. 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.bgb.rs/
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По отварању понуда Комисија је извршила преглед и стручну оцену понуда по питању 

испуњености услова за учешће у поступку у складу са чланом 75. и 76. Закона као и 

условима који су тражени конкурсном документацијом. 

 

Комисија за  предметну јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда 

дел. бр. 04-365 од 25.09.2015. године у којем је констатовано следеће:  

 

1. У поступку јавне набавке учествовала су два понуђача. 

2. Основни подаци о понуђачима: 

До рока који је назначен као крајњи рок за достављање понуда, односно до 24.09.2015. године 

до 10.00 часова,  понуде су према наведеном редоследу доставили следећи понуђачи: 

 

Редни 

број 

(ред. 

пријема 

понуда) 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена код 

Наручиоца 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 

1. 04-359 ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, Отмара Мајера бр. 6, 

Суботица, ПИБ: 100958919, Матични број: 08505004, Начин 

подношења понуде: самостално 

2. 04-361 НИС А.Д. НОВИ САД, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, ПИБ: 

104052135,  Матични број: 20084693, Начин подношења понуде: 

самостално 

 

Наведене понуде су благовремене. 

 Неблаговремених понуда није било. 

3. Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку 

добара – погонско гориво за моторна возила, редни број jaвне набавке: 1.1.15/2015  је 

приликом стручне оцене понуда утврдила да нема одбијених понуда. 

4. Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку 

добара – погонско гориво за моторна возила, редни број jaвне набавке:1.1.15/2015  је 

приликом стручне оцене понуда утврдила да су следеће достављене понуде сходно члану 

3. став 1. тачка 33. Закона прихватљиве: 

 

1) Понуда понуђача ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, Отмара Мајера бр. 6, Суботица, 

ПИБ: 100958919, Матични број: 08505004, број понуде 09195/2015 од 22.09.2015. године, рок 

важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда. Начин подношења понуде: 

самостално. 

Понуђач је уписан у Регистар понуђа. 

Комисија је проверила рачунску исправност понуде и утврдила да је понуда рачунски 

исправна. 

 

2) Понуда понуђача НИС А.Д. НОВИ САД, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, ПИБ: 

104052135,  Матични број: 20084693, број понуде про671000/из-изј/412 од 22.09.2015. године, 

рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда. Начин подношења понуде: 

самостално. 

Понуђач је уписан у Регистар понуђа. 

Комисија је проверила рачунску исправност понуде и утврдила да је понуда рачунски 

исправна. 
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5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење начина на 

који је утврђена та цена: Понуде нису одбијене због неуобичајено ниске цене. 

 

6.  Критеријум за доделу уговора је  економски најповољнија понуда. Комисија је извршила 

оцену  понуда применом критеријума „економски најповољнија понуда“ , у складу са 

условима  из конкурсне документације: 

 

Начин примене методологије доделе пондера: 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА   Број пондера 

 

1. Цена      70 пондера 

2. Продајна мрежа-број бензинских станица  30 пондера 

 

УКУПНО:      100 пондера 

 

Цена: 

 

 Код овог критеријума упоређује се  цена добара без ПДВ-а. Највећи могући број 

добијених пондера код овог критеријума је 70 пондера. 

 Понуда са најнижом укупном ценом, а која није „понуда са неуобичајеном ниском 

ценом“, добија максималан број пондера (70). 

 Свим осталим понудама ће бити додељен број пондера према следећој формули: 

   

       Најнижа понуђена цена 

Пондери за цену  =   70 х ------------------------------------------- 

       Цена понуде која се рангира 

   

Продајна мрежа - број бензинских станица: 

 

 Код овог критеријума упоређује се број бензинских станица на територији града 

Београда.  Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 30 пондера. 

 Понуда са највећим бројем бензинских станица добија максималан број пондера (30). 

  

Свим осталим понудама ће бити додељен број  пондера према следећој формули: 

 

 

Број бензинских станица из понуде која се 

рангира 

Пондери за продајну мрежу- бр. бенз. станица.  = 30 х ------------------------------------------------- 

Највећи број бензинских станица (утврђен 

на основу достављених понуда) 

 

Бодови  се рачунају на две децимале са заокруживањем на другој децимали.  

             Комисија је увидом у поднете понуде утврдила да: 

- најнижа понуђена цена износи: 534.441,00 динара, 

- највећи број бензинских станица  на територији града Београда износи: 55. 

 

1) Оцена понуде понуђача ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, Отмара Мајера бр. 6, 

Суботица: 
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Пондери за цену = 70 

  7 

Пондери за продајну мрежу- бр. бенз. станица.  = 30 х ------ = 3,82 

  55 

Укупан број пондера: 73,82 

 

2) Оцена понуде понуђача НИС А.Д. НОВИ САД, Народног фронта бр. 12, Нови Сад: 

 

   534.441,00 

Пондери за цену = 70х  --------------- = 68,05 

   549.794,00 

 

Пондери за продајну мрежу- бр. бенз. станица: = 30     

Укупан број пондера: 98,05 

 

7. Комисија за предметну јавну набавку је, у складу са чланом 107. став 2. Закона, приступила 

рангирању прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора и сачинила 

следећу ранг листу: 

 

Редни 

број 

 

 

Број и датум 

понуде 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

ПОНУЂАЧА 

Број 

пондера 

за цену 

Број 

пондера 

за 

продајну 

мрежу-

бр. бенз. 

Укупан 

број 

пондера 

1. Број понуде 

про671000/из-

изј/412 од 

22.09.2015. 

године 

НИС А.Д. НОВИ САД, 

Народног фронта бр. 12, Нови 

Сад, ПИБ: 104052135, Начин 

подношења понуде: 

самостално 

68,05 30 98,05 

2. Број понуде 

09195/2015 од 

22.09.2015. 

године 

ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ 

СУБОТИЦА, Отмара Мајера 

бр. 6, Суботица, ПИБ: 

100958919, Начин подношења 

понуде: самостално 

70 3,82 73,82 

8. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку 

извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач: 

На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа и стручне 

оцене поднетих понуда, применом критеријума „економски најповољнија понуда“, Комисија 

за предметну јавну набавку је мишљења да су у предметној јавној набавци испуњени услови 

за избор најповољније понуде и доделу уговора и предлаже наручиоцу да за јавну набавку 

мале вредности добара -  погонско гориво за моторна возила за потребе Библиотеке града 

Београда, редни број јавне набавке: 1.1.15/2015  уговор додели понуђачу НИС А.Д. НОВИ 

САД, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, ПИБ: 104052135,  Матични број: 20084693, број 

понуде про671000/из-изј/412 од 22.09.2015. године, са укупном понуђеном ценом од 

549.794,00 динара без ПДВ-а, односно 659.760,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом и роком 

важења понуде од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуђач, за кога се предлаже наручиоцу додела уговора не извршава набавку уз помоћ 

подизвођача. 
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Директор наручиоца, као одговорно лице, прихватио је предлог Комисије за јавну 

набавку мале вредности – добра: погонско гориво за моторна возила, који је дат у Извештају 

о стручној оцени понуда деловодни број 04-365 од 25.09.2015. године, па је на основу 

законског овлашћења донео Одлуку о додели уговора  којом се у спроведеном  поступку јавне 

набавке мале вредности, број јавне набавке  1.1.15/2015, за набавку добара – погонско гориво 

за моторна возила,  додељује уговор понуђачу НИС А.Д. НОВИ САД, Народног фронта 

бр. 12, Нови Сад, ПИБ: 104052135,  Матични број: 20084693, број понуде про671000/из-

изј/412 од 22.09.2015. године на износ од 549.794,00 динара без ПДВ-а, односно 659.760,00 

динара са обрачунатим ПДВ-ом и роком важења понуде од 30 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

На основу члана 108. Закона  и Извештаја о стручној оцени понуда деловодни број 04- 

365 од 25.09.2015. године, Наручилац је на основу законског овлашћења  донео Одлуку као у 

диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се  поднети захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, који се подноси наручиоцу а 

копија  истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права упоступцима јавних 

набавки. 

            

 

             Наручилац 

           Библиотека града Београда 

                   Јасмина Нинков, директор

  


