
Република Србија 
Предшколска установа Сунце 
18430 Куршумлија 
Ул. Косовска број 36А 
Број: 1212 
Дана: 14.06.2022. године 
К у р ш у м л и ј а  

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019), 
директор Предшколске установе „Сунце“у Куршумлији доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ДОБРА 

 
Уотвореном  поступку јавне набавке  добра – Набавка лож уља за грејање (Гасно уље 

екстра лако ЕВРО ЕЛ) за потребе Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији, ЈН-
0006/2022, - УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 
         „КНЕЗ  ПЕТРОЛ ДОО“, ул. Царице Јелене бр. 28,  11273  Батајница, понуда  број  
1093/ЈН   која је поднета на Порталу јавних набавки  дана 28.05.2022.године  у 09:15 часова   са 
вредношћу по спецификацији  од  2.129.400,00 динара без пдв-а и 2.555.280,00 динара са пдв-
ом.  
    

Образложење 
Наручилац је дана  18.05.2022. године донео Одлуку о спровођењу  поступка јавне 

набавке  у отвореном поступку  број 1043,  Набавка добра- Набавка лож уља  за грејање (Гасно 
уље екстра лако ЕВРО ЕЛ) за потребе Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији. 

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи  2.500.000,00  
динара без ПДВ-а. 

Подаци из плана јавних набавки: Предметна јавна набавка предвиђена је Планом 
јавних набавки Предшколске установе Сунце за 2022, под бројем 0006., врста поступка –
отворени  поступак јавне набавке , оквирно време покретања поступка по плану набавки 
за 2022.годину: 5, оквирно време закључења уговора: 6, оквирно време реализације уговора: 
12.2022, конто: 421224, укупан износ на конту: 2.500.000,00   динара без ПДВ-а, извор 
финансирања: 01-Буџет, Разлози и оправданост јавне набавке: Набавка се спроводи ради 
грејања свих просторија у објектима предшколске установе „Сунце“.  

 
Дана 19.05.2022 године наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници www.vrticsunce.com. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле  су  3  ( понуде). 
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 
У извештају о стручној оцени понуда, бр. 1183 од 13.062022. године, комисија за јавне 

набавке, констатовала је следеће: 
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспеле су   3 

(три) благовремене понуде и то:   
  

I. Понуда понуђача: „KNEZ PETROL DOO“ улица  Царице Јелене бр.28, 11273 
Београд  Земун.  Понуда је поднета  на Порталу јавних набавки   дана 17.06.2021. 
године у 12:06 часова и заведена под бројем 1093/ЈН. Вредност добара исказана у 
понуди понуђача,  износи: 
•  Тип-лож уље за грејање ( Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ) 
• Понуђена Цена: 2.129.400,00динара без ПДВ-а 
• Понуђена Цена: 2.555.280,00  динара са ПДВ-ом. 
• Рок  плаћања: 45. дана од дана пријема фактуре/рачуна 
• Рок важења понуде: 30. дана од дана отварања понуда. 
• Рок испоруке: 7 дана од дана пријема требовања 

        Oстали подаци из понуде:  понуђач наступа самостално. 
Комисија је прегледала понуду, те је исту оценила као одговарајућу и   

прихватљиву. 
 



 
II. Понуда понуђача: „EURO MOTUS “улица Булевар Михајла Пупина  бр 115 а,11070 

Нови Београд .  Понуда је поднета на Порталу јавних набавки дана 30.05.2022. 
године  у 08:49 часова и заведена под бројем 198//2022. Вредност добара исказана у 
понуди понуђача,  износи: 
•  Тип-лож уље за грејање ( Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ) 
• Понуђена Цена: 2.192.820,00динара без ПДВ-а 
• Понуђена Цена: 2.631.384,00 динара са ПДВ-ом. 
• Рок  плаћања: 15. дана од дана пријема фактуре/рачуна 
• Рок важења понуде: 30. дана од дана отварања понуда. 
• Рок испоруке : 5 дана. 

Oстали подаци из понуде:  понуђач наступа самостално. 
Комисија је прегледала понуду, те је исту оценила као одговарајућу и   

прихватљиву. 
III. Понуда понуђача: НИС А.Д. НОВИ САД  “лица Народног Фронта   бр 12, 21000 

Нови Сад .  Понуда је поднета на Порталу јавних набавки дана 30.05.2022. године  у 
11:25 часова и заведена под бројем 500002107. Вредност добара исказана у понуди 
понуђача,  износи: 
•  Тип-лож уље за грејање ( Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ) 
• Понуђена Цена: 2.256.520,00динара без ПДВ-а 
• Понуђена Цена: 2.707.824,00 динара са ПДВ-ом. 
• Рок  плаћања: 45. дана од дана пријема фактуре/рачуна 
• Рок важења понуде: 30. дана од дана отварања понуда. 
• Рок испоруке : 5 дана. 

Oстали подаци из понуде:  понуђач наступа самостално. 
Комисија је прегледала понуду, те је исту оценила као одговарајућу и   

прихватљиву. 
 

Примљене понуде понуђача  које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве 
комисија рангира примењујући критеријум за оцењивање понуда „економски 
најповољнија понуда “ 100% цена  на следећи начин: 
 

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин: 
 

Ред. 
Број 

Понуђач Понуђена цена 
 без ПДВ-а 

1. 
„KNEZ PETROL“ 

ул. Царице Јелене 28, 11273 Батајница 
 

2.129.400,00 

 
2. 
 

„EURO MOTUS DOO „ 
ул. Булевар Михаила Пупина 115/А, 11070 Земун 2.192.800,00  

3. НИС А.Д. НОВИ САД   
улица Народног Фронта бр. 12, 21000 Нови Сад 2.256.520,00 

 
  Комисија је извршила рачунску проверу предметних понуда и утврдила да    

Образаци структуре цене  не садрже  рачунске грешке. 
 

1.    На основу извршене стручне оцене понуда и  Извештаја о поступку , 
примењујући критеријум „економски најповољнија понуда,(100% цена)“ 
комисија за јавну набавку је констатовала да су испуњени услови за доделу 
уговора из члана 146. Закона о јавним набавкама и  предлаже  Наручиоцу да 
донесе Одлуку о додели уговора у  отвореном поступку  јавне набавке  „Набавка 
лож уља за грејање – гасно уље екстра лако евро ел“ , понуђачу „KNEZ PETROL 



DOO“ ул. Царице Јелене 28, 11273 Батајница, по понуђеној цени од 2.192.400,00  
динара без пдв-а односно2.555.280,00  динара са пдв-ом. 

1. Сходно члану 146. ЗЈН Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне 
набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у 
овом поступку додељен понуђачу понуђачу „KNEZ PETROL“  ул. Царице 
Јелене 28, 11273 Батајница, по понуђеној цени од  2.129.400,00  динара без пдв-а 
односно 2.555.280,00  динара са пдв-ом. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних 
набавки  у року од три дана од дана доношења. 
 
2. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може, поднети захтев за заштиту права Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од десет  дана од 
дана пријема исте. 

 
Одлуку израдила: Гордана Стефановић,дипл.правник 

 
                                                                                 ДИРЕКТОР 
                                                                                Предшколске установе „Сунце“ 
                                                                                Марија Пећаранин 

 
  М.П.                               __________________________ 

 
 


