
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр 124/2012,14/2015 и 

68/2015) ,члана 24 Статута и члана 33. Правилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић,, , дана 10.06.2019. вд 

директора доноси  

 

   

                                        О     Д     Л     У     К     У 

                   О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈН 5/2019 

                                                   Гориво 

 

Упоступку јавне набавке мале вредности добара-гориво 5/2019 додељује  се уговор  

понуђачу НГ ПЕТРОЛ Жуње Кнић. 

 

                                 

                                          О  б  р  а   з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, у Книћу , 34240 Кнић, покренуо је 

поступак за јавну набавку мале вредности добара бр: 5/2019-Гориво. 

Предмет набавке су добра-Гориво. Набавка није обликована у партијама. 

Процењена вредност набавке 2.083.333,00 динара без ПДВ-а: 

Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена. 

ЈН се спроводи по одлуци директора број 01-249/2019 од 07.06.2019. године.Набавка је 

предвиђена Планом набавки за 2019. годину на позицији 1.1.5 а средства Финансијским 

планом Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић на позицији 426411. 

 Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на порталу 

Управе за јавне набавке  и интернет страници Дома здравља дана 29.05.2019. године. 

Поступак стручне оцене понуда води Комисија именована решењем директора Дома 

здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, број 01-235-1/2019 од 29.05.2019. године, у 

следећем саставу: 

1.Пантовић Слађана - члан Комисије 

2.Лепосава Мијатовић,-члан Комисије 

3.Ивана Стевановић-члан Комисије 

Благовремено , тј до дана 07.06.2019. године  до 12,00 часова, пристигла је једна  

понуда , и то понуда понуђача: 

 

01-

249/2019 

 

НГ ПЕТРОЛ Жуње Кнић 07.06.2019. 11,45 часова 

 

 

Комисија је констатовала да је понуда стигла благовремено и испуњава формално-

правне услове за даље разматрање. 

Комисија је констатовала да на јавном отварању понуда нису били присутни 

представници понуђача. Записник бр: 01-235-4/2019 од 07.06.2019. године је достављен 

електронском поштом понуђачу. 

Комисија је затим констатовала следеће: 

                        
Понуда понуђача је следећа : 



РБ Понуђач Цена у 

дин.без ПДВ 

Цена у 

дин.са ПДВ 

Плаћање Рок важења 

понуде 

1. НГ ПЕТРОЛ Жуње 

Кнић 

2.013.045,83 2.415.655,00 30 дана 30 дана 

 

  
 1.Понуда понуђача  НГ ПЕТРОЛ Жуње Кнић је достављена за јавну набавку 

мале вредности -Гориво 

Цена без ПДВ-а: 2.013.045,83 динара                  са ПДВ-ом: 2.415.655,00динара 

Понуђач је доставио попуњен и оверен; 

-образац понуде 

-образац изјаве о независној понуди 

-модел уговора 

-образац структуре цена 

-образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75 и чл.76 Закона 

-Решење о упису у регистар и лиценцу за обављање делатности-трговина на мало 

дериватима нафте (обавезни услов) 

  

Комисија је констатовала следеће: 

До дана одређеног за достављање понуда , достављена је једна понуда и то понуда 

понуђача НГ ПЕТРОЛ Жуње Кнић, која је уједно прихватљива  и одговарајућа па се 

предлаже наручиоцу да додели уговор понуђачу НГ ПЕТРОЛ Жуње Кнић . 

                                                                     

 У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр: 

124/2012,14/2015 и 68/2015 ), директор је донео одлуку о додели уговора на основу 

извештаја комисије о стручној оцени понуда, као у диспозитиву.   

 

Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

 

 

 

У Книћу 10.06.2019. год                                          ВД  Д И Р Е К Т О Р А 

                                                                                     Др Радомир Ерић 

 


