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Наручилац        

 

Адреса 

 

Место 

 

Број одлуке  

 

Датум 

 

 

На   основу     члана  108. Закона о  јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), директор Основне школе „Бранко Радичевић“ Шид доноси: 

 

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
      БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА  за јавну набавку мале  вредности  - добара –  Набавка 

горива за моторно возило , број 2/2018,  на основу извештаја о стручној оцени понуда Комисије за 

јавну набавку мале вредности и  уговор о јавној набавци додељује се понуђачу: 

 

„Пам –промет“ доо, из Шида, Гибарачки пут бб. 
 

Образложење 

 

Наручилац је дана 31.07.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности добара,  број 596-1/2018,  Набавка  горива за моторно возило –  Ознака из општег 

речника  набавки:  09134220 – евро дизел,  09132100 - безоловни бензин,  09133000 - течни нафтни 

гас – ауто гас. 

Наведену јавну набавку мале вредности  наручилац је објавио на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници.  До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспела је једна  

благовремена  понуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда  Комисија за јавну набавку мале  вредности  је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда број 596-11/2018  од 27.08.2018. године, Комисија за јавну 

набавку мале вредности је констатовала следеће: 

 

1)Подаци о јавној набавци:      
 

Предмет јавне набавке: 

 
 

 

 

 

 

Редни број јавне набавке 

Процењена вредност јавне набавке 

      

Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид 

Петра Кочића бб 

 

Шид 

 

596-12/2018 

 
28.08.2018.г. 

Добра – набавка горива за моторно возило  – 

ознака из општег речника набавки:  

09134220 – евро дизел,   

09132100 - безоловни бензин,  

 09133000 - течни нафтни гас – ауто гас. 

2/2018 

666.666,00  динара без ПДВ-а 
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 2) Благовремено, тј.до дана 22.08.2018  .године до 11,00 часова, достављена  је једна понуда 

понуђача и то: 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

 

Назив или шифрa понуђача 

Датум пријема Час 

596-8/2018 „Пам-промет“ доо,  Шид, Гибарачки пут бб 22.08.2018. 9,08 

 

Неблаговремене понуде: Неблаговремених понуда нема. 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

 

Назив или шифра понуђача 

 

Датум пријема 

 

Час 

    

 

3)Број под којим је понуда заведена, назив или шифра понуђача, подаци из понуде који су 

одређени као елементи критеријума за оцењивање понуде: 

 

1) Број под којим је понуда заведена: 596-8/2018 

Назив или шифра понуђача: „Пам-промет“ доо,  Шид, Гибарачки пут бб 

           Понуђена цена без Пдв-а:  645.300,00_динара 

           Понуђена цена са Пдв-ом:   774.360,00  динара   

            Подаци из понуде који су одређени као елементи критерјума: „најнижа понуђена цена“.           

           Рок важења понуде 45  дана  од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана, од дана 

отварања понуда). 

           Понуђач понуду подноси самостално.  

            

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

 

Број под којим је понуда 

               заведена 

             Подносилац 

                 понуде 

     Разлози за одбијање 

                понуде 

- - - 

 
5) Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 

Назив/име понуђача  

„Пам-промет“ доо,  Шид, Гибарачки пут бб 645.300,00  динара без ПДВ-а 

 

Назив, односно име понуђача који је понудио нижу цену: 

   

 

Комисија је  после стручне оцене понуда, предложила  наручиоцу  да на основу члана 107. став 3 

ЗЈН изабере  понуђача „Пам-промет“ доо,  Шид, Гибарачки пут бб. 
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

Да                                              Не 

 

Назив /име понуђача Део уговора који ће реализовати подизвоћач 

- - 

         

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку мале вредности о 

избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора  

којом  се понуда заведена под  бр. 596-11/2018   понуђача „Пам-промет“ доо,  Шид, Гибарачки пут 

бб , бира као најповољнија.  

     

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту 

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

подноси се наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:osbrankor@ptt.rs или 

препорученом пошиљком са повратницом уз доказ о уплати  таксе у износу од  60.000,00 динара  

(жиро  рачун:  840-30678845-06, позив на број:  број  или ознака  јавне набавке, шифра плаћања 

153 или 253, сврха: ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије). Копију захтева  за заштиту права 

подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.   
      

Директор школе, 

        мр Далибор Фарбаш 

 

 

 

 x 


