
ЈП ''Национални парк Тара'' 
 
Адреса: Миленка Топаловића 3, Бајина Башта 

Број: 858/10-1 

Датум: 01.11.2016. године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 28.10.2016. године, в. д. директора доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

ЈП ''Национални парк Тара'', Миленка Топаловића 3, Бајина Башта, као наручилац, у поступку 
јавне набавке бр. 23/2016, Уговор о јавној набавци - Горива и мазива (партија 1. Гориво за 
моторна возила) додељује Д.О.О. "Аутоцентар Миливојевић", 31250 Бајина Башта. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 13.09.2016. године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 
23/2016, за јавну набавку Горива и мазива. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 21.09.2016. године, објавио позив за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе 
прописа. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су три понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 858/9 од 28.10.2016. године, Комисија за јавне набавке 
је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: Горива и мазива – партија 1. Гориво за моторна возила  

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.1.9. 

Процењена вредност јавне набавке је 15.300.000,00 динара без ПДВ-а. 
Партија 1. Гориво за моторна возила: 14.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 
Датум и час пријема 

понуде 
"НИС" А.Д. НОВИ САД, Народног 
фронта 12, Сектор продаје 
корпоративним клијентима, Милентија 
Поповића бр. 1, 11070 Нови Београд 

1033 
20.10.2016. 

09:00 

Д.О.О. "Аутоцентар Миливојевић", 
31250 Бајина Башта 1043 

21.10.2016. 
09:30 

"Кнез петрол", Царице Јелене 28, 
11273 Батајница 1045 

21.10.2016. 
09:50 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Назив/име понуђача чија је понуда Разлози одбијања понуде Понуђена цена 



одбијена 

   

Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста разлог 
одбијања понуде): 

__________________________________________________________________________________ 

3. Начин примене методологије доделе пондера  

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена): 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. 
Д.О.О. "Аутоцентар Миливојевић", 31250 
Бајина Башта 12.675.000,00 

2. 
"Кнез петрол", Царице Јелене 28, 11273 
Батајница 12.937.500,00 

3. 

"НИС" А.Д. НОВИ САД, Народног фронта 12, 
Сектор продаје корпоративним клијентима, 
Милентија Поповића бр. 1, 11070 Нови 
Београд 

14.189.950,00 

 

Понуђач Д.О.О. "Аутоцентар Миливојевић", 31250 Бајина Башта, доставио је решење и 
лиценцу за обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на 
станицама за снабдевање превозних средстава. Потврду односно уверење да је лиценца још 
увек важећа није достављена уз понуду. 

"НИС" А.Д. НОВИ САД, Народног фронта 12, Сектор продаје корпоративним 
клијентима, Милентија Поповића бр. 1, 11070 Нови Београд, доставио је уверење и лиценцу за 
обављање енергетске делатности трговина на мало дериватима нафте (станице за снабдевање 
горивом моторних возила) и уверење и лиценцу за обављање енергетске делатности трговина 
нафтом и дериватима нафте. 

"Кнез петрол", Царице Јелене 28, 11273 Батајница, доставио је уверење и лиценцу за 
обављање енергетске делатности трговина нафтом и дериватима нафте и уверење и лиценцу за 
оабављање енергетске делатности трговина на мало дериватима нафте (станице за снабдевање 
горивом моторних возила). 
  

Закључак: 
 

1. Након консултација са Агенцијом за енергетику РС, утврђено је да све достављене 
лиценце одговарају лиценци коју је захтевао наручилац (Лиценца за трговину нафтом 
и дериватима). 

2. Чланом 79. став 5. ЗЈН прописано је да понуђач није дужан да доставља доказе који су 
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (у конкретном случају 
потврду или уверење да је лиценца још увек важећа). Такође, Републичка комисија за 
заштиту права у поступцима јавних набавки (решење бр. 4-00-765/2016 од 31.08.2016. 
године) констатовала је да недостављање потврде Агенције за енергетику РС да је 
лиценца важећа као и одсуство навођења интернет странице на којој је тражени податак 
доступан, не представља битан недостатак понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. 
тачка 1) ЗЈН. 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, констатовала да 

уговор треба доделити понуђачу: Д.О.О. "Аутоцентар Миливојевић", 31250 Бајина Башта.  

Изабрани понуђач не/извршава набавку уз помоћ подизвођача: не извршава 



Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 12.675.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 15.210.000,00 динара 

 
В.д. директора је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, 
и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 
заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
. 

 

В.д. директора: 

дипл.инж.шум. Драгић Караклић 

____________________________ 
 

 

 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију 


