
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

Број: 404-02-00022/8/2018-13 

Датум: 10.05.2018. rодине 

Б е о r р а д  

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (,.Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр. 404-02-00022/1/2018-13 од 29.03.2018. године и Извештаја 
комисије за спровођење посутпка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 404-02-
00022/7 /2018-13 од 10.05.2018. године, директор Дирекције за националне референтне 
лабораторије из Београда, доноси 

О ДЛУКУ 

о додели уrовор 

у јавној набавци мале вредности добара 

- Гориво за моторна возила 

ЈН бр. 1.1.2/18 

1 - Додељује се уговор: 

❖ понуђачу: НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, Народног фронта 
12, 21000 Нови Сад, број понуде PRO671000/IZ-izj/000135 од 20.04.2018. године. 

Образложење: 

На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Дирекције за националне 
референтне лабораторије из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности, заводни бр. 404-02-00022/1/2018-13 од 29.03.2018. године, за набавку 
добара - Гориво за моторна возила, ознака из Општег речника набавки: 091000000 - Горива, 
ЈН бр. 1.1.2/18. 

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 
20.04.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. 

До истека рока за подношење понуда, 30.04.2018. године до 10.00 часова, на адресу 
наручиоца приспела је понуда следећег понуђача: 



PRO671 000/IZ
izj/000135 

од 20.04.2018.год. 

НАФТНА ИНДУСТРИЈА 
СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, 
Народног фронта 12, 21 ООО 
Нови Сад 

Неблаговремених понуда није било. 

27.04.2018. 13.40 

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 
набавке, одређена Решењем бр. 404-02-00022/2/2018-13 од 27.03.2018. године, сачинила је 
Записник о отварању понуда бр. 404-02-00022/6/2018-13 од 30.04.2018. године, а затим је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 404-02-00022/7/2018-13 од 10.05.2018. 
године, комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, 
констатовала: 

11 - Подаци о јавној набавци: 

1.- Назив и адреса наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, 

Батајнички друм 7 део број: 1 О, 11080 Београд. 

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.2/18. 

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара - Гориво за моторна возила. 

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 091000000 - Горива. 

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 

6.- Подаци у финансијском плану за 2018. годину: 426411. 

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 2.320.832,00 динара. 

8.- Критеријум за оцењивање понуде: ,,Економски најповољнија понуда". 

Ред. Број 

бр. опис пондера 

1. ЦЕНА 60 

2. РАСПРОСТРАЊЕНОСТ МРЕЖЕ 40 

УКУПНО ПОНДЕРА: 
' 

100 
. .  ·. 



1. Цена 

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 60. 
Број пондера по основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи 

начин: 
Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену. 
Остали понуђачи се рангирају по формули: 

ЦП=бО*(ЦПмин/ЦПх), где су: 

ЦП - број добијених пондера 

ЦПмин - најнижа понуђена цена 

ЦПх - цена из понуде која се бодује 

2. Распрострањеност мреже 

Распрострањеност мреже подразумева број продајних објеката, број бензинских 
станица на територији Републике Србије. 
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 40. 
Број пондера по основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи 

начин: 
Максималан износ добија понуђач који понуди највећи број продајних објеката. 

Остали понуђачи се рангирају по формули: 

БПО=40*(БПОмин/БПОх), где су: 

БПО - број добијених пондера 

БПОмин - понуђени број продајних објеката 

БПОх - највећи број понуђених објеката 

Број продајних објеката на територији Србије понуђач доказује се достављањем 
списка продајних објеката на свом меморандуму, са седиштем (адресом), бројем 
телефона, именом и презименом одговорног лица за сваки продајни објекат. 

Цена: 2.249.817,00 (60 пондера) 
Распрострањеност мреже: 66 (40 пондера) 

9.- Ранг листа понуђача са економски намповољнијом понудом, после отварања 
понуда: 

1) НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, Нови Сад, понуђена цена 
.............................................................................................................. 2.249.817,00 динара 

❖ безоловни бензин EVRO PREMIUM ВМВ 95 (јединична цена без ПДВ-а): 122, 19; 
❖ EVRO DIZEL sa aditivom (јединична цена без ПДВ-а): 126,52; 
❖ рок плаћања: авансно; 
❖ рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној 
оцени понуда бр. 404-02-00022/7/2018-13 од 10.05.2018. године: 



Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда 
констатовала да је повољна понуда следећег понуђача: 

► НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, Народног фронта 12, 21000 Нови 
Сад 

те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложила 
наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора наведеном понуђачу. 

Укупна вредност уговора је до износа процењене вредности 2.320.832,00 динара без 
ПДВ-а, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда, и рок плаћања: 
авансно. Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог комисије за 
спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. 
Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведеном понуђачу. 

Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року 
од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са 
чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији. 


