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На основу члана 108. ст. 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

број 124/2012) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије од 06.05.2016. 

године, доносим следећу:  

 

О Д Л У К У 

 

о додели уговора ЈНМВ 05/16 

 

 

 На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале 

вредности за набавку горива типа еуродизел путем дебитне картице за потребе 

службеног возила Правосудне академије, бирам најповољнијег понуђача:  

      

Нис ад Нови Сад, Народног Фронта 12 НС и Београд Милентија Поповића 1, 

ПИБ 104052135,Матични број 20084693 

 

 

                                                      О б р а з л о ж е њ е 

 

Директор Правосудне академије, Теразије 41, Београд, Ненад Вујић је дана 

06.04.2015. године донео одлуку  о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности бр. 05/16, за доделу уговора за набавку горива типа еуродизел путем 

дебитне картице за потребе службеног возила Правосудне академије, чија је 

процењена вредност 650.000,00 динара без ПДВ-а. и формирао Комисију са 

задатком да спроведе јавну набавку мале вредности за набавку горива типа 

еуродизел путем дебитне картице за потребе службеног возила Правосудне 

академије. 

 На позив за прикупљање писмених понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности за набавку горива типа еуродизел путем дебитне картице за потребе 

службеног возила Правосудне академије,  понуду су доставили следећи понуђачи:  

       

 Број под којим је понуда заведена  назив понуђача датум пријема час 

 1.  47/2016                                              НИС ад Нови Сад     06.05.2016.г.       10:40      

 2.   

  

        

 

  Након јавног отварања понуда које је извршено дана  06.05.2016. године у 13 

часова поступку за установљавање и доказивање квалификација понуђача, 

односно у поступку утврђивања чињеница да ли су понуђачи приложили доказе о 

испуњености услова за учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци 

предвиђених у чл. 75 и чл. 76 Закона о јавним набавкама и  позиву, односно 

конкурсној документацији, Комсија је утврдила следеће:  
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1. Понуда Нис ад Нови Сад, Народног Фронта 12 НС и Београд, Милентија 

Поповића 1,ПИБ 104052135,матични број 20084693, заведена под бројем 227/2015  

је благовремена, исправна, одговарајућа и прихватљива. Услове из чл. 75 и 76 

Закона о јавним набавкама понуђач је доказао овереном изјавом сходно члану 77.  

Испуњеност додатних услова предвиђих чланом 1.2 основних захтева конкурсне 

документације доказао је  приложеном фотокопијом распореда бензинских пумпи 

за коју је утврђено да испуњава услове предвиђене захтевом. 

 

 

 

Након прегледа приложене документације у поднетим понудама, на основу 

утврђених чињеница у записнику о отварању понуда, Комисија констатује да су се 

следећи понуђачи квалификовали да учествују у поступку доделе уговора за 

набавку горива типа eуродизел путем дебитне картице за потребе службеног 

возила Правосудне академије, а на основу поднетих понуда: 

 

Нис а.д. Нови Сад 

 

Комисија је на основу утврђеног критеријума за оцењивање понуда извршила 

рангирање:  

 

1. Нис а.д. Нови Сад 

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, 

„најнижа понуђена цена“,  испуњеност додатних услова испоруке 

 

105.75 динара без Пдв, по литру Еуро дизела на приложеним пумпама 

распоређеним по додатном услову испоруке 

 

Након извршеног рангирања понуђача по основу утврђеног критеријума 

„најнижа понуђена цена“ и испуњеност додатних услова испоруке, Комисија је 

утврдила да за набавку горива типа eуродизел путем дебитне картице за потребе 

службеног возила Правосудне академије, понуда понуђача Нис а.д. Нови Сад  je 

прихватљива и исправна, а цена одговарајућа и тржишна.  

    

На основу чега је и донета одлука као у изреци ове одлуке. 
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                                                                                           НЕНАД ВУЈИЋ 

 

 


