
Република Србија                                                                                                   Број јавне набавке: ДУСЖШ-ЈНМВ-04/18 
Дом ученика средње железничке школе 
Здравка Челара 14 
11000 Београд 
Број : 2423 
Датум: 09.07.2018. 

 

 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) в.д. директора Дома ученика средње железничке школе, Саша Роквић доноси:  
 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

 
         Уговор за јавну набавку добара ЈНМВ 04/18 :Набавка енергената за потребе Дома 
ученика средње железничке школе, по партијама :–Партија 1- Гориво за моторна возила 
путем дебитне картице и Партија 2-Течни гас-пропан бутан смеса за потребе службе 
исхране Дома ученика средње железничке школе, у поступку јавне набавке мале 
вредности по партијама број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/18, сходно Извештају о стручној оцени 
понуда број 2402 од 05.07.2018. године, додељује се понуђачима: Партија 1-„НАФТНА 
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д. Нови Сад ,Седиште: Милентија Поповића 1, 11070  Нови 
Београд чија је понуда број 2362 од 04.07.2018.године (заведено код наручиоца), 
PRO612000/iz-do/7734 од 23.06.2018. године (заведено код понуђача), одабрана применом 
критеријума „економски најповољнија понуда“ и 
Партија 2 „EURO GAS“ DOO Трговачко предузеће-Суботица, улица Отмара Мајера бб 
чија је понуда број 2318 од 03.07.2018.године (заведено код наручиоца), 01699/2018 од 
29.06.2018. године (заведено код понуђача), одабрана применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 
         Наручилац је дана 21.06.2018. године донео Одлуку број 2223 о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности по партијама, број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/18– Набавка енергената за 
потребе Дома ученика средње железничке школе :–Партија 1- Гориво за моторна возила путем 
дебитне картице и Партија 2-Течни гас-пропан бутан смеса за потребе службе исхране Дома 
ученика средње железничке школе 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуде на Порталу јавних 
набавки и својој интернет страници број 2245 од  22.06. 2018. године. 
        До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца, приспеле су 3 (три) понуде. 
        Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 2402 од 05.07.2018. године, Комисија за јавну 
набавку је констатовала следеће: 
1)Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке ЈНМВ-04/18 су добра-енергенти: 
 –Партија 1- Гориво за моторна возила путем дебитне картице и Партија 2-Течни гас-пропан 
бутан смеса за потребе службе исхране Дома ученика средње железничке школе 
-  интерни редни број јавне набавке за текућу годину:  ДУСЖШ-ЈНМВ-04/18 

             - број поступка у Плану јавних набавки за 2018. годину - 1.1.2.;  
- врста поступка: јавна набавка мале вредности по партијама, ради закључења уговора са 

једним понуђачем , за сваку партију посебно  
2)Назив и ознаке из општег речника за -Партију 1-Гориво за моторна возила путем дебитне 
картице:09132100 – безоловни бензин; 09134200-дизел гориво,  
09133000-течни нафтни гас (ТНГ); 
Назив и ознаке из општег речника за  - Партију 2- Течни гас пропан-бутан смеса за потребе 
службе исхране Дома ученика средње железничке школе: 09122000 – пропан и бутан гас 
 
3)Укупна процењена вредност јавне набавке је:  

4.000.000,00 динара без ПДВ-а 
4.800.000,00 динара са ПДВ-ом 



Процењена вредност добара по партијама износи: 
-Партија 1-Гориво за моторна возила путем дебитне картице 

1.500.000,00 динара без ПДВ-а 
1.800.000,00 динара са ПДВ-ом 

-Партија 2- Течни гас-пропан бутан смеса за потребе службе исхране Дома ученика средње 
железничке школе 

2.500.000,00 динара без ПДВ-а 
3.000.000,00 динара са ПДВ-ом 

 
4)Основни подаци о понуђачима: Укупан број примљених понуда су 3(три) и то по наведеном 
редоследу: 
 
Број под којим 

је понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача 
Број 

партије Датум пријема Час пријема 

2318 
„EURO GAS“ DOO Трговачко предузеће,  
улица Отмара Мајера бб,  
24 000 Суботица 

ПАРТИЈА 
БРОЈ 2 03.07.2018. 8,19 h 

2346 
„ЦЕНТАР БОБАН“ Д.О.О,  
улица Дунавска број 13 
Београд 

ПАРТИЈА 
БРОЈ 1 и 
ПАРТИЈА 
БРОЈ 2 

03.07.2017. 12,48 h 

2362 
„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д. -Нови Сад,  
ул. Народног фронта број 12 
21000 -Нови Сад 

ПАРТИЈА 
БРОЈ 1 04.07.2018. 10,00 h 

Неблаговремене понуде:  нема 

 
5)Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, прописано је да је прихватљива понуда - понуда која је 
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

Чланом 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, прописано је између осталог, да ће Наручилац одбити понуду са 
другим недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће упоредити са другим 
понудама  

Чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама, прописано је да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто 
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.  

Имајући у виду наведено, одбијена је следећа понуда у поступку: Партија 2-Течни гас пропан-
бутан смеса за потребе службе исхране Дома ученика средње железничке школе: 

1. -Број под којим је понуда заведена: 2346 од 03.07.2018.године (заведено код наручиоца), 
052/2018  од 28.06.2018. године (заведено код понуђача) 
- Назив или шифра понуђача „ЦЕНТАР БОБАН“ Д.О.О, -Београд ул. Дунавска број 13 
- Понуђена цена и евентуални попусти: 792.743,00 динара, без пдв-а; 
                                                                 951.300,00 динара, са пдв-ом 
 
- Одбијена је понуда понуђача ЦЕНТАР БОБАН“ Д.О.О, -Београд, улица Дунавска број 13,  са  бројем  

2346 од 03.07.2018.године (заведено код наручиоца), 052/2018  од 28.06.2018. године (заведено код 
понуђача), ПИБ:100041640, Матични број: 07476647 
 
- Разлог одбијања: Одбија се као неприхватљива понуда јер Понуђач није доказао да има тражене 

обавезне услове према поглављу IV-1.1 тачка 5. на  страни 5/29 конкурсне документације, односно не 
поседује:  Решење које издаје Агенција за енергетику Републике Србије да поседује лиценцу за трговину 
нафтом и дериватима нафте или одговарајућу  лиценцу, па је сходно даљем прегледању, вредновању и 
упоређивању Понуда упућен и Захтев за додатним појашњењем понуда, према чл. 93.ЗЈН.  
 

   Наведене и тражене доказе је Понуђач доставиo у предвиђеном року, благовремено, што је Комисија 
констатовала, прегледала и утврдила да је све тражено у складу са упућеним Захтевом за додатним 
објашњењем понуда (према чл . 93 ЗЈН), али да исти не поседује Решење или лиценцу. 

  Сходно свему наведеном и образложеном, Понуда се одбија у складу са чланом 106. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама, прописано је између осталог, да ће Наручилац одбити понуду јер понуђач није доказао да 
испуњава обавезне услове и чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама, где је прописано да је Наручилац 
дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде, јер није 
доказано супротно. 



 

6) Критеријум за оцењивање понуде: 
 
Партија 1:  Гориво за моторна возила путем дебитне картице 
критеријум за доделу уговора „економски наповољнија понуда“ 
 
1.- Број под којим је понуда заведена: 2346 од 03.07.2018.године у 12,48h  
(заведено код наручиоца), 052G/2018 од 28.06.2018. године (заведено код понуђача); 

- Назив односно шифра понуђача: „ЦЕНТАР БОБАН“ Д.О.О, -Београд, улица Дунавска број 13 
критеријум за доделу уговора „економски наjповољнија понуда“ 
- Понуђена цена и евентуални попусти: 640.692,90 динара, без пдв-а; 768.831,48 са пдв-ом 
Број бензијских пумпи на територији РС:   1 
 
2.- Број под којим је понуда заведена: 2362 од 04.07.2018.године у 10,00 h  
(заведено код наручиоца), PRO612000/iz-do/7734 од 23.06.2018. године (заведено код 
понуђача); 

- Назив односно шифра групе понуђача: „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д. 
 -Нови Сад, ул. Народног фронта број 12; Седиште: Милентија Поповића 1,11070  Нови Београд  
критеријум за доделу уговора „економски наjповољнија понуда“ 
- Понуђена цена и евентуални попусти: 653.550,00 динара, без пдв-а; 784.260,00 са пдв-ом 
- Број бензијских пумпи на територији РС: 325 
 
-Критеријум „ЦЕНА“: Код овог критеријума упоређиваће се цена добара без ПДВ-а. Највећи могући број 

добијених пондера код овог критеријума је 80 пондера. 
 
Пондери за цену =најнижа понуђена цена             x 80   
                                цена понуде која се рангира 
 
-Критеријум: „БРОЈ БЕНЗИЈСКИХ ПУМПИ НА ТЕРИТОРИЈИ РС“  

За оцену по овом критеријуму понуђачи су дужни да доставе списак својих бензинских пумпи на територији 
Републике Србије (Прилог 1). 
Бодови се рачунају на две децимале са заокруживањем на другој децимали. 
Продавац се обавезује да Кориснику омогући коришћење бензијских станица изван седишта Дома ученика 
средње железничке школе, из разлога бројних активности, честих учешћа на култирним, спортским 
такмичењима и сусретима, различитим семинарима и састанцима. 
 
Пондери за број бенз. пумпи=   Број бензинских пумпи из конкретне понуде          x20 
                                                      Највећи број бензин. пумпи из одређене понуде 
 

Ранг листа понуђача на основу примене утврђеног критеријума:  
„економски наповољнија понуда“-Партија 1 
 

 
Р. 
бр. 

 
Заводни број 

 
 Назив/шифра 
    понуђача 

 
Критеријум: 
Понуђена 
цена без ПДВ-а 

Критеријум: 
Број бензинских 
пумпи 

 
УКУПНО 
ПОНДЕРА 

1. 2362 од 
04.07.2018. 

„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ 
А.Д. Нови Сад ,Седиште: 
Милентија Поповића 1, 11070  
Нови Београд 

 
640.692,90 x 80=78,40   
653.550,00 

 
325 x 20=20,00 
325 

 
98,40 

2. 2346 од 
03.07.2018. 

„ЦЕНТАР БОБАН“ Д.О.О,  
улица Дунавска број 13 
Београд  

 
640.692,90  x 80=80,00 
640.692,90 

 
1 x 20=0,06 
325 

 
80,06 

 
Партија 2 :Течни гас пропан-бутан смеса за потребе службе исхране Дома ученика средње 
железничке школе 
Критеријум за оцењивање понуде: „најнижа понуђена цена“: 
- понуђена цена - 100 пондера 
 
1- Број под којим је понуда заведена: 2318 од 03.07.2018.године у 8,19h  
(заведено код наручиоца), 01699/2018 од 29.06.2018. године (заведено код понуђача); 

- Назив односно шифра понуђача: „EURO GAS“ DOO Трговачко предузеће-Суботица 
улица Отмара Мајера бб 



 
критеријум за доделу уговора „најнижа понуђена цена“ 
- Понуђена цена и евентуални попусти: 856.240,00 динара, без пдв-а 
                                                                  1.027.460,00  динара, са пдв-ом 
 
Ранг листа понуђача на основу примене утврђеног критеријума :„најнижа понуђена цена“ 
- Партија 2 
 
 
Р. 
бр. 

 
Заводни број 

 
 Назив/шифра 
    понуђача 

 
Критеријум: 
Понуђена 
цена без ПДВ-а 

 
УКУПНО ПОНДЕРА 

1. 2318 од 
03.07.2018. 

„EURO GAS“ DOO –Суботица,  
ул. Отмара Мајера број bb 

 
856.240,00x 100=100 
856.240,00 

 
100 

 

6)Назив понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија за јавну набавку је након стручне оцене понуда, предложила да се уговори за јавну 
набавку мале вредности по  партијама, број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/18 – Набавка енергената за 
потребе Дома ученика средње железничке школе :–Партија 1- Гориво за моторна возила путем 
дебитне картице и Партија 2-Течни гас пропан-бутан смеса за потребе службе исхране Дома 
ученика средње железничке школе, доделе понуђачима:  
Партија 1-„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д. Нови Сад ,Седиште: Милентија Поповића 1, 
11070  Нови Београд, са понудом број 2362 од 04.07.2018.године (заведено код наручиоца), 
PRO612000/iz-do/7734 од 23.06.2018. године (заведено код понуђача); и 
Партија 2-„EURO GAS“ DOO Трговачко предузеће-Суботицаулица Отмара Мајера бб, са 
понудом број 2318 од 03.07.2018.године (заведено код наручиоца), 01699/2018 од 29.06.2018. 
године (заведено код понуђача); 
чије су наведене понуде одговарајуће и прихватљиве, које немају битних недостатака и као 
такве, са аспекта изабраних критеријума и најповољније.   
 
Изабрани понуђачи извршавају набавку самостално, без помоћи подизвођача. 
 

Одговорно лице Наручиоца - Директор, прихватио је предлог Комисије за јавну 
набавку о избору најповољније понуде, према Извештају о стручној оцени за предметни 
поступак набавке добара, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о 
закључењу уговора  као у диспозитиву ове одлуке.  

 
 
 
 
 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Против ове одлуке може се поднети наручиоцу 
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки. 
Копија захтева за заштиту права се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 

                                        
 
 
 

 
 НАРУЧИЛАЦ 

 

 

                                                                                               __________________________________ 

                                                                 в.д.директора Саша Роквић 


