
 

 На основу члана 108 и члана 38. Став 6. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 

124/12 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара  Гориво бр. 5/2017, 27.07.2017. године за 

потребе обављања делатности, доноси: 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 5/2017 

 

 БИРА СЕ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА Кнез Петрол Д.О.О. Царице 

Јелене,Батајница 28, Београд-Земун, заведена под бројем  4516 од 19.07.2017. год  за набавку 

Горива. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3971 од 08.06.2017. год. 

наручилац је покренуо отворени поступак за набавку -  Гориво. 

  

До истека рока за подношење понуда тј. до 19.07.2017.г. до 10,30 часова на адресу 

наручиоца приспеле су две понуде и то:  

1) Кнез Петрол Д.О.О. Царице Јелене, Батајница 28, Београд-Земун, заведена под бројем  

4516 од 19.07.2017. год. у 09,25 часова  на износ 8.132.750,00 динара без ПДВ-а, са 

роком плаћања од 45 дана. 

2) НИС А.Д. Нови Сад, ул. Милентија Поповића бр. 1, 11070 Нови Београд заведен  под 

бројем  4448 од 14.07.2017. год. у 9,20 часова на износ 9.875.790,00 динара без ПДВ-а, 

са роком плаћања од 45 дана. 

 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истој. 

На основу Извештаја Комисије за јавне набавке и стручне оцене исте, констатује се да је 

најповољнија понуда: 



 1). Кнез Петрол Д.О.О. Царице Јелене, Батајница 28, Београд-Земун, заведена под 

бројем  4516 од 19.07.2017. год. у 09,25 часова  на износ 8.132.750,00 динара без ПДВ-а, са 

роком плаћања од 45 дана.: 

Директор ЈКП „Комуналац“ Лесковац, као одговорно лице Наручиоца прихватио је 

предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније понуде, па је на основу законског 

овлашћења донео Одлуку о избору најповољније понуде, којом се Понуда број 4516 од 

19.07.2017. године од стране - Кнез Петрол Д.О.О. Царице Јелене,Батајница 28, Београд-Земун 

бира као најповољнија. 

 

         Директор 

        ______________________ 

          Владимир Синадиновић 

 

 

 

 


