
ОШ ''Иван Милутиновић''  
С у б о т и ц а 
Београдски пут број 50. 
Дел. број: 01-712/3 
Дана: 04.10.2017. год. 
Тел: 024/558-063 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
бр.:68/2015., ), доносим 
 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА -  2/2017. 
 
Уговор се додељује понуђачу , EURO MOTUS DOO, Војислава Илића 145. Београд 
 понуда дел.бр.: 01-701 од 02.10.2017. године. 

  
О б р а з л о ж е њ е 
 

 Наручилац је дана 20.09.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке 
број 2. дел. бр.: 01-654. 
 
 Позива за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 
станици наручиоца. 
 
 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда дел.бр.: 01-712 од 03.10.2017. годинe, Комисија за јавну набавку је 
приступила стручној оцени понуда дел.бр.: 01-712/1  од 03.10.2017. године. 
 
 У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
 
I. Предмет јавне набавке:  
 
 Предмет јавне набавке: добра – ГАСНА УЉА, ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ лож уље: 
 

1. 09135100 – ГАСНА УЉА, ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ лож уље 

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

1. Редни број набавке - 2/2017. 
2. Предмет набавке – лож уље 
3. Процењена вредност – 1.108.333,00  динара  
4. Врста поступка - јавна набавка мале вредности 
5. Оквирно време реализације уговора –октобар-децембар 2017. 
6. Конто (планска година) – 421224 лож уље 
7. Износ на конту (планска година) – 1.108.333,00  динара 
8. Извор финансирања (планска година) -01-буџет 

 
III Процењена вредност јавне набавке:  
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 Процењена вредност јавне набавке:1.108.333,00  динара без ПДВ-а. 
 
IV У поступку јавне набавке учествовало је 1 (ЈЕДАН) понуђача. 
 
V Основни подаци о понуђачима: 

Редни 
број 

Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Назив и седиште понуђача Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1. 01-701 EURO MOTUS D.O.O., 
Војислава Илића 145. Београд 

02.10.2017. 11:30 

 
VI Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
VII Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Редни 
број 

Назив и седиште понуђача Понуђена цена 

1. EURO MOTUS D.O.O., Војислава 
Илића 145. Београд 

 106,18 динара без ПДВ-а 

 
VIII Понуђач којем се додељује уговор: 
 
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача EURO MOTUS 
DOO, Војислава Илића 145. Београд, ова понуда је благовремена, одговарајућа и 
прихватљива те предлаже наручиоцу да њему додели уговор. 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поденти захтев за заштиту 
права у року од 5 дана од дана пријема. Захтев се поноси Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 
 
    
 
                                                                                         
 Директор школе 
                                                                                       
                                                                                               ______________________ 
    Иван Стипић 


