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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ 
И РАДНИМ ВЕШТИНАМА 
Број: 404-203/2017-10 
Дана: 19.09.2017. године  
Нови Сад  
 
 
 

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласниик 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), а на основу  Извештаја о стручној оцени понуда број: 404-203/2017-9 
од 18.09.2017. године, доносим следећу: 
 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
 
 

Додељује се уговор у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 
6/2017 за набавку добара, материјала за саобраћај, према називу и ознаци из општег 
речника набавки: 09132100 – безоловни бензин, следећeм понуђачу: 

 
            

Партија Понуђач Вредност уговора 

1 
D.o.o. EURO PETROL trgovačko preduzeće 
Subotica, Отмара Мајера 6, Суботица, 
матични број: 08505004, ПИБ: 100958919 

76.330,00 динара без ПДВ - а 

 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 
 

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласниик 124/2012, 14/2015 
и 68/2015), а на основу Одлуке директора Едукативног центра за обуке у професионалним 
и радним вештинама број: 404-203/2017-1 од 06.09.2017. године покренут је поступак 
јавне набавке мале вредности за набавку добара, материјала за саобраћај, за потребе 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама. 

 
Јавни позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и сајту 

наручиоца. 
 
Позиву за подношење понуда одазвали су се следећи понуђачи, и то: 

 

Назив или шифра понуђача 

D.o.o. EURO PETROL trgovačko preduzeće Subotica, Отмара Мајера 6, Суботица, матични број: 
08505004, ПИБ: 100958919 

NIS AD NOVI SAD, Народног фронта 12, Нови Сад, матични број: 20084693, ПИБ: 104052135 
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Комисија за јавну набавку именована Решењем Директора Едукативног центра за 
обуке у професионалним и радним вештинама, број: 404-203/2017-2 од 06.09.2017. године, 
дана 15.09.2017. године, извршила је јавно отварaње благовремено поднешених понуда и 
о томе сачинила Записник број: 404-203/2017- 8.  

 
Након спроведеног поступка јавног отварања благовремено достављених понуда 

Комисија за јавну набавку је извршила поновни преглед, стручну оцену, као и рачунску 
контролу достављених понуда и констатовано је следеће: 
 
            Понуда понуђача D.o.o. EURO PETROL trgovačko preduzeće Subotica, Отмара 
Мајера 6, Суботица, матични број: 08505004, ПИБ: 100958919, чија понуђена цена износи 
76.330,00 динара без ПДВ – а је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
 
             Понуда понуђачa NIS AD NOVI SAD, Народног фронта 12, Нови Сад, матични број: 
20084693, ПИБ: 104052135, чија понуђена цена износи 80.294,40 динара без ПДВ – а је 
благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
 

Комисија за ову јавну набавку је као критеријум за оцењивање понуда применила  
критеријум најниже понуђене цене. 

 
Сагласно члану 105. став 2. тачка 13. Комисија је мишљења да се уговор о јавној 

набавци додели следећим понуђачима: 
 

Партија Понуђач Вредност уговора 

2 
D.o.o. EURO PETROL trgovačko preduzeće 
Subotica, Отмара Мајера 6, Суботица, 
матични број: 08505004, ПИБ: 100958919 

76.330,00 динара без ПДВ - а 

 
 
На основу наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву. 

 
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 јавних набавки. 

 

      
                      ДИРЕКТОР  

                                                       Ђурађ Милановић 

 


