
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ГРАД НИШ 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ 

Број ЈН: Д-05 

Број: 404-72/15-02       

Датум: 17.11.2015.год. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Председник Градске општине Пантелеј, донео је дана 17.11.2015. године 

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 

 

 

 Додељује се уговор понуђачу Еуро Мотус ДОО, Војислава Илића 145, Београд, за 

набавку добара-гасних уља за грејање, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности 

ЈН бр. Д-05. 

 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска општина Пантелеј спровела је поступак јавне набавке мале вредности за набавку 

добара-гасних уља за грејање ЈН бр. Д-05, ОРН – 09135000, процењене вредности 1.875.000,00 

динара без ПДВ-а, по позиву за подношење понуда од 05.11.2015. године који је објављен на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници  наручиоца Градске општине Пантелеј. 

 У  датом року, стигле су понуде три понуђача: 

1. НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад 

2. Еуро Мотус ДОО, Војислава Илића 145, Београд 

3. Милетић Петрол Д.О.О. Параћин, Шалудовац 

Неблаговремених понуда није било. 

Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је био најнижа понуђена цена. 

Комисија је, након стручне оцене понуда, констатовала да су све три понуде прихватљиве, а да 

је понуда понуђача Еуро Мотус ДОО, Војислава Илића 145, Београд понуда са најниже 

понуђеном ценом и предложила наручиоцу да за набавку добара-гасна уља за грејање  ЈН бр. Д-

05, додели уговор понуђачу Еуро Мотус ДОО, Војислава Илића 145, Београд. 

         Наручилац  је прихватио предлог Комисије и донео одлуку о додели уговора као у 

диспозитиву одлуке.      

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

                                                         Права наручиоцу и истовремено доставити копију 

                                                         Републичкој комисији за заштиту права  

                                                         у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од дана пријема 

                                                         исте.                                      

      

               

                          ПРЕДСЕДНИК 

              

                                                                                        _____________________ 

                             Срђан Савић 


