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Наручилац: Средња стручна 
школа 

Адреса: Маршала Тита 107 
Број одлуке: 1-611-86/8 
Датум: 21.02.2020.године 
 
 
На основу одредаба члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор наручиоца Средње стручне школе 
у Црвенки доноси: 
 
 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - ГОРИВО  ЗА ПОТРЕБЕ 

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ У ЦРВЕНКИ У 2020. ГОДИНИ  
 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 1/2020 
 

 
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности добара – горива за потребе 
Средње стручне школе у Црвенки у 2020. години, ЈН број 1/2020, јер нису 
испуњени услови за доделу уговора.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац Средња стручна школа, Маршала Тита 107, Црвенка је дана 03.02.2020. 
године донео Одлуку број 1-611-82/1 о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности добара - гориво за потребе Средње стручне школе у 2020 години, редни 
број јавне набавке ЈН 1/2020. 
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени је на интернет 
страници наручиоца дана 03.02.2020. године. Позив за подношење понуда  и 
конкурсна документација су послати путем препоручене пошиљке са повратницом 
сходно члану 39. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) на следеће адресе: 
 

1. "НИС" а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад  
2.   "KNEZ PETROL", д.о.о. Земун, Царице Јелене 28, 11273 Батајница 

 3.   ''Mol Serbia'' д.о.о., Ђорђа Станојевића 14/5, Нови Београд 
 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 
понуда број: 1-611-86/5 од 20.02.2020. године, Комисија за јавну набавку (у даљем 
тексту: „Комисија“) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају о 
стручној оцени понуда број: 1-611-86/7 од 20.02.2020. године. 
 
У Извештају о стручној оцени понуда број: 1-611-86/7 од 20.02.2020. године, 
Комисија је констатовала следеће: 
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1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: добра. 
2) Предмет јавне набавке: Гориво за потребе Средње стручне школе у 

Црвенки за 2020. годину  
3) Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000 - горива. 
4) Предметна  јавна  набавка није обликована у партијама. 
5) Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.768.333,33 динара. 

 
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
 

1) Средства су обезбеђена на конту: у финансијском плану Средње стручне 
школе, конто број 426412-дизел гориво и 426411-бензин. 

2) Предмет јавне набавке: јавна набавка добра - Гориво за потребе Средње 
стручне школе у Црвенки у 2020. години  

3) Редни број јавне набавке: 1/2020. 
4) Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.768.333,33 динара. 
5) Врста поступка јавне набавке: Предвиђен је поступак јавне набaвке мале 

вредности. 
6) Оквирни датум покретања поступка: фебруар 2020. 
7) Оквирни датум закључења уговора: фебруар 2020. 
8) Оквирни датум извршења уговора: децембар 2020. 
9) Разлози и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради снабдевања 

горивом за аутомобил и камион ради индивидуалне вожње/обуке ученика, 
машине и тракторе за обављање пољопривредних радова, одржавање 
зеленла (кошење траве) и коришћења аутомобила у службене сврхе. 

10) Начин на који је наручилац утврдио процењену вредност набавке: 
Процена вредности је утврђена на основу потрошње претходне године.  

 
3. Основни подаци о понуђачима: 
 
Укупан број поднетих понуда: 2 (две). 
У поступку јавне набавке учествовало је 2 (два) понуђача. 
 
Благовремено, односно до 20.02.2020. године до 8,00 часова примљена су 
укупно 2 (две) понуде, и то: 
 
Ред.бр. Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште / 
шифра понуђача 

Датум пријема Час пријема 

1. 1-611-86/3 ''Кнез петрол'' д.о.о 
Царице Јелене 28 
11273 Батајница 

18.02.2020. 10,31 

2. 1-611-86/4 ''НИС'' а.д, Народног 
фронта бр. 12, 21000 
Нови Сад 

19.02.2020. 9,54 
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Неблаговремене понуде: 
 
Ред.бр. Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште / 
шифра понуђача 

Датум пријема Час пријема 

1. Нема    
  
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 
понуда:  
Нема. 
 
5. Критеријум и елементи за доделу уговора: 
 
Критеријум за доделу уговора је „Економски најповољнија понуда“, са следећим 
елементима критеријума: 

 
 
Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:   
 
1. Понуђена цена (максимално 50 пондера):   
 
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера. Број пондера за понуђену 
цену из осталих понуда израчунава се према формули: 
                                                     
                                                                                     најнижа понуђена цена      
Број пондера посматраног понуђача =  _________________________________________ х 50 
 
                                                                          понуђена цена посматраног понуђача 
 
2. Удаљеност места испоруке (максимално 20 пондера): 
 
- Удаљеност места испоруке од седишта наручиоца до 1 километар ............................ 20 
пондера 
- Удаљеност места испоруке од седишта наручиоца више од 1 - 5 километара ........... 15 
пондера 
- Удаљеност места испоруке од седишта наручиоца више од 5 - 10 километара .........10 
пондера 

Редни 
број 

Врста критеријума 
Максималан број 

пондера 
1. Понуђена цена  50 
2. Удаљеност места испоруке 20 

3. 
Могућност евиденција трансакција путем 
компанијских картица 

10 

4. 
Распрострањеност продајне мреже на 
територији Општине Кула 

10 

5. Услови плаћања 10 

Укупан број пондера: 100 
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- Удаљеност места испоруке од седишта наручиоца преко 10 километара   ............  5 
пондера 
 
3. Могућност евиденције трансакција путем компанијских картица (максимално 10 
пондера): 
 
- Уколико Понуђач наведе (заокружи) у понуди да нуди ову опцију  ............................ 10 
пондера 
- Уколико Понуђач наведе (заокружи) у понуди да не нуди ову опцију ........................   0 
пондера 
 
4. Распрострањеност продајне мреже на територији Општине Кула (максимално 10 
пондера): 
 
Понуда са највећом распростањености продајне мреже добија максималан број пондера. 
Број пондера за распрострањеност продајне мреже из осталих понуда израчунава се по 
формули: 
 

                                                       Распрострањеност мреже посматраног понуђача 
Број пондера посматраног понуђача: __________________________________________ х 10 
                                                                                  
                                                                             Највећа распрострањеност мреже 
 
НАПОМЕНА: Распрострањеност продајне мреже представља укупан број продајних места 
(бензинских пумпи) на територији Општине Кула. 
 
5. Услови плаћања (максимално 10 пондера):   
 
Понуда са најдужим роком плаћања добија максималан број пондера. Максималан рок 
плаћања је 45 дана. Број пондера за рок плаћања из осталих понуда израчунава се према 
формули: 
   
 
  
                                                                       Понуђени рок плаћања посматраног понуђача 
Број пондера посматраног понуђача =  _________________________________________ х 10 
 
                                                                                          Најдужи рок плаћања 
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, предност ће имати понуда 
понуђача са мањом удаљеношћу места испоруке добара, ако се ни на тај начин не може 
дати предност ниједном понуђачу, предност ће имати понуда понуђача који је понудио 
могућност евиденције трансакција путем компанијских картица, а ако се ни на тај начин не 
може дати предност ниједном понуђачу, предност ће имати понуда понуђача који је 
понудио дужи рок плаћања. 
 
6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
 
 

Р.б. Назив и седиште Број Број Број пондера Број пондера за Број Укупно 
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/ шифра 
понуђача 

пондера 
за цену 

пондера за 
удаљеност 
места 
испоруке 

за коришћење 
картица 

распрострањеност 
мреже 

пондера 
за рок 
плаћања 

пондера 

1. 
 
 

 

''Кнез петрол'' 
д.о.о 
Царице Јелене 28 
11273 Батајница 

 
50,00 

 
 

 
10,00 

 
 

 
10,00 

 
 

 
3,33 

 
 

 
10,00 

 
 

 
83,33 

 

2. 
 
 

 

"НИС" а.д. Нови 
Сад, Народног 
фронта 12, 21000 
Нови Сад 

 
48,20 

 
20,00 

 
10,00 

 
10,00 

 
6,67 

 
94,87 

 
 
1) ''Кнез петрол'' д.о.о Царице Јелене 28, 11273 Батајница 
 
Елемент  критеријума Понуда Број пондера 
Понуђена цена (без ПДВ-а) 1.585.265,42 50,00 
Удаљеност места испоруке 8,9 км 10,00 
Коришћење картица да 10,00 
Распрострањеност мреже 1 3,33 
Рок плаћања 45 10,00 
                                    Укупно пондера: 83,33 
 
 
2) „НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад 
 
Елемент  критеријума Понуда Број пондера 
Понуђена цена (без ПДВ-а) 1.644.558,15 48,20 
Удаљеност места испоруке 1 км 20,00 
Коришћење картица да 10,00 
Распрострањеност мреже 3 10,00 
Рок плаћања 30   6,67 
                                    Укупно пондера: 94,87 
 
 
7. Назив понуђача коме се додељује уговор: 
 
Комисија, после стручне оцене и рангирања понуда, констатује да нису испуњени 
услови за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара - гориво 
за потребе Средње стручне школе у Црвенки у 2020. години, ЈН број 1/2020, из 
разлога што позив за подношење понуда и конкурсна документација нису 
објављени на Порталу Управе за јавне набавке. 
 
Предлаже се наручиоцу да се на основу члана 109. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) донесе одлука о 
обустави поступка јавне набавке мале вредности добара – гориво за потребе 
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Средње стручне школе у  Црвенки у 2020. години, ЈН број 1/2020, јер нису 
испуњени услови за доделу уговора. 
 
Комисија констстује да нису настали трошкови припремања понуда, које би 
наручилац био дужан да надокнади сагласно одредбама члана 88. став 3. Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
Обустављени поступак јавне набавке за предметна добра, у случају постојања 
потребе, поновиће се након коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке и 
објављивања обавештења о обустави поступка јавне набавке у складу са одредбама 
члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015). 
 
Сагласно свему изнетом, а применом одредби члана 109. Закона о јавним 
набавкама (''Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), донета је 
одлука као у изреци. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 
дана од дана објављивања одлуке о обустави поступкa јавне набавке на Порталу 
јавних набавки, сходно члану 149. став. 6. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 
 

                                                                                           СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 
                                                                                                     ДИРЕКТОР 

                                                                                                            Настић Александар 
 
Објавити: 
-на Порталу јавних набавки 
-на интернет страници наручиоца 
 У року од 3 (три) дана од дана доношења 


