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ПИБ:100387363 

МАТИЧНИ БРОЈ:07154178 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:5-320-00 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:8532 

192 од  27.02.2017.год.  ЖИРО РАЧУН:840-697660-20 

Средња школа “Свети Трифун  са домом ученика”-Александровац, ул.Крушевачка бр.8-10, Тел/Факс: 037/751-117, 
037/3552-018 E-mail:pts_s_trifun@mts.rs; www.svetitrifun.edu.rs 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 191 од 27.02.2017. године, у 

поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, набавкадобара – набавка горива, редни 

број јавне набавке број 1/2017, директор Средње школе "Свети Трифун" са домом ученика доноси: 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 
Средња школа „Свети трифун“са домом ученика – Александровац, ул. 

Крушевачка бр. 8-10 као наручилац, у поступку јавне набавке број 1/2017 чији су предмет 

добра за набавку горива - додељују  уговор о јавној набавци се  следећем понуђачу : 
 

- LUKOIL Србија АД Београд, ул. булевар Михајла Пупина бр. 165Д, 11070 Нови 

Београд , чија је понуда број 1028/3 од 17.02.2017. године (заведена код Понуђача/Добављача) 

односно број 158 од 20.02.2017 године (заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом добра од 

956.645,00 динара са ПДВ-ом, односно са урачунатим попустом 923.595,00 динара са ПДВ-

ом. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1/2017 од 

10.02.2017. године, за набавку добара-  НАБАВКА ГОРИВА  . Позив за подношење понуде и 

конкурсна документавција број -  Дел.бр. 131/2 од 10.02.2017. год., објављен је на Порталу јавних 

набавки  и интернет страници наручиоца .  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су  понуде од три понуђач. 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

- Називнаручиоца: Средња школа „Свети Трифун“са домом ученика 

- Адреса наручиоца: место: Александровац  ул. Крушевачка 8-10 

- Редни број јавне набавке: 1/2017 . 

- Предмет  набавке је набавка  добара НАБАВКА ГОРИВА 

- Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 09130000 - 

нафта и дестилати, 09132000 - бензин, 09133000 - течни нафтни гас  

- Поступак - Јавна набавке мале вредности 

- Укупна процењена вредност ЈНМВ износи: 833.333,33 динара без ПДВ-а, односно износ 

од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом 

- Критеријуми за оцењивање: најнижа понуђена цена  извештај о стручној оцени 

понуда комисије и ранг листа понуђача налазе се  у прилогу  одлуке. 
 

2. Приспеле понуде понуђача: 

Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу  наручиоца приспеле 

понуде следећих понуђача и то: 
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Благовремено, тј. до дана 20.02.2017. године, до 12 часова, примљене су понуде следећих 

понуђача и то по наведеном редоследу: 
 

 

Ред. Бр. 

Бр. под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Датум 

пријема 

понуде 

Час пријема    

     понуде 

1. 158 “LUKOIL“ Србија АД Београд 20.02.2017 09:10 

2. 160 НИС АД Нови Сад 20.02.2017 11:45 

3. 163 Мирас Б доо - Александровац 20.02.2017 11:50 
 

 

3. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најнижа 

понуђена цена, извршено је рангирање свих исправних и прихватљивих понуда: 

 

Рангирање понуда по најнижа понуђена цена: 

Ред. 

бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ 

ПОНУДЕ 

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА са ПДВ-а 

ПОПУСТ са 

ПДВ-ом 

УКУПНА 

ПОНУЂЕНА 

ВРЕДНОСТ 

са ПДВ-ом 

1. LUKOIL Србија АД Београд 158 956.645,00 дин. 33.050,00 дин. 923.595,00 дин. 

2. 
Мирас Б доо – Лесеновци - 

Александровац 
163 944.070,00 дин. /// 944.070,00 дин. 

3. НИС АД Нови Сад 160 993.620,00 дин. /// 993.620,00 дин. 

 

 

4. Предлог комисије за јавну набавку: 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем 

исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, предлаже се 

наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци добара 

1/2017 – набавка горива са понуђачем: 
 

- LUKOIL Србија АД Београд, ул. булевар Михајла Пупина бр. 165Д, 11070 Нови 

Београд , чија је понуда број 1028/3 од 17.02.2017. године (заведена код 

Понуђача/Добављача) односно број 158 од 20.02.2017 године (заведена код Наручиоца), 

оцењена као исправна, прихватљива и најповољнија, са понуђеном ценом добра од 956.645,00 

динара са ПДВ-ом, односно са урачунатим попустом 923.595,00 динара са ПДВ-ом. 
 

У складу са изнетим,  Директор Средње школе „“Свети Трифун“ са домом ученика - 

Александровац је прихватио предлог дат у извештају о стручној оцени понуда, па је на основу 

чл. 108. Закона о јавним набавкама, одлучено као у диспозитиву. 
 

Поука о правном леку: 

На основу ове одлуке незадовољни понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 

дана од дана пријема одлуке, Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији. 
 

           Наручилац 

             директор 

                                                                                                     Бранко Рајчић, проф. 


