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Наручилац: Дом здравља Кула 

Адреса: Трг ослобођења 9 

Број одлуке: 707 

Датум: 05.03.2018.године 

 
 
На основу одредаба члана 107. став 4. и члана 108. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор наручиоца 
Дома здравља Кула доноси: 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА - ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈНУ 

СЕЗОНУ 2017/2018 - УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО - 
СПЕЦИЈАЛНО НСГ-С 

 
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 16/2017 

 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА - енергенти за грејну сезону 2017/2018 - 
уље за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С, у отвореном 
поступку јавне набавке добра, ЈН број 16/2017, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "EURO 
MOTUS" Д.О.О. БЕОГРАД, Војислава Илића 145, 11000 Београд, понуда број 
108/2018 од 19.02.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 530 од 
20.02.2018.године, по укупној цени од 846.600,00 динара без ПДВ-а, односно 
1.015.920,00 динара са ПДВ-ом, са роком плаћања од 90 дана од дана 
фактурисања и са роком испоруке од 1 дана од дана пријема наруџбине. 

 
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 
Имајући у виду да понуђене цене нису веће од упоредиве тржишне цене и да су 
понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности 
јавне набавке, испуњени су услови за примену одредаба члана 107. став 4. Закона 
о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
Сагласно одредбама члана 107. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ће након доношења 
одлуке доставити образложени извештај Управи за јавне набавке и Државној 
Ревизорској институцији, који ће садржати образложење наведено у тачки 3. 
Извештаја о стручној оцени понуда. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, Кула је дана 29.12.2017.године 
донео Одлуку број 3945 од 29.12.2017.године о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добра - енергенти за грејну сезону 2017/2018 - уље за ложење ниско 
сумпорно гориво - специјално НСГ-С, редни број јавне набавке ЈН број 16/2017.  
 
Процењена вредност јавне набавке је укупно 833.333,00 динара без ПДВ-а. 
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Назив и ознака из општег речника набавке је 09135110 - запаљива уља са ниским 
процентом сумпора. 
 
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 15.01.2018.године.  
 
Отварање понуда у поступку јавне набавке је извршено дана 21.02.2018.године са 
почетком у 11,00 часова, у просторијама наручиоца, у присуству чланова Комисије: 
Јасмина Булатовић, Дејан Влаховић и Слободанка Јанковић. На отварању понуда 
није било присутних овлашћених представника понуђача, нити трећих лица. 
 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број 544 д 21.02.2018.године, Комисија за јавну набавку (у даљем 
тексту: „Комисија“) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају о 
стручној оцени понуда број 692 од 02.03.2018.године. 
 
У Извештају о стручној оцени понуда број 692 од 02.03.2018.године, Комисија је 
констатовала следеће: 
 
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: Добра. 
2) Предмет јавне набавке: Енергенти за грејну сезону 2017/2018 - уље за 

ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С. 
3) Назив и ознака из општег речника набавки: 09135110 - запаљива уља са 

ниским процентом сумпора. 
4) Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
5) Процењена вредност јавне набавке: 833.333,00 динара без ПДВ-а. 

 
2. Основни подаци о понуђачима: 
 
Укупан број поднетих понуда: 2 (две). 
У поступку јавне набавке учестововало је укупно 2 (два) понуђача. 
 
Благовремено, односно до 21.02.2018.године до 10,30 часова примљено је 
укупно 2 (ДВЕ) понуде, и то по следећем редоследу: 
 

Ред.бр. Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште / 
шифра понуђача 

Датум пријема Час 
пријема 

1. 515 "НАФТНА 
ИНДУСТРИЈА 
СРБИЈЕ" АД НОВИ 
САД, Народног 
фронта 12, 21000 
Нови Сад 

19.02.2018. 9,47 

2. 530 "EURO MOTUS" 
Д.О.О. БЕОГРАД, 
Војислава Илића 145, 
11000 Београд 

20.02.2018. 11,22 
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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    

 
3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 
понуда:  
 
Нема. 
 
Комисија за јавну набавку констатује да је понуђач "НАФТНА ИНДУСТРИЈА 
СРБИЈЕ" АД НОВИ САД, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад понудио цену од 
835.720,00 динара без ПДВ-а, а процењена вредност јавне набавке износи 
833.333,00 динара без ПДВ-а. 
 
Комисија за јавну набавку констатује да је понуђач "EURO MOTUS" Д.О.О. 
БЕОГРАД, Војислава Илића 145, 11000 Београд понудио цену од 846.600,00 
динара без ПДВ-а, а процењена вредност јавне набавке износи 833.333,00 динара 
без ПДВ-а. 
 
Сагласно одредбама члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац може доделити уговор 
понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне 
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим 
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. У овом 
случају, сагласно одредбама члана 107. став 5. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац је дужан да 
након доношења одлуке достави образложени извештај Управи за јавне набавке 
и Државној Ревизорској институцији. 
 
Комисија за јавну набавку констатује да су понуђене цене у свим одговарајућим 
понудама веће од процењене вредности јавне набавке. 
 
Комисија за јавну набавку констатује да понуђене цене у свим одговарајућим 
понудама нису веће од упоредиве тржишне цене. Члан Комисије Владимир Олејар 
је након отварања понуда контактирао друге понуђаче који нису учествовали у 
поступку јавне набавке, ради утврђивања упоредиве тржишне цене. Понуђачи 
нису хтели да доставе цене у папирној форми, али су обавештење дали 
телефонским путем.  
 
У фебруару 2018.године у односу на децембар 2017.године дошло је до повећања 
цена уља за ложење специјално НСГ-С у незнатно већем проценту у односу на 
планирану процену пораста цена на тржишту, што се није могло знати у време 
утврђивања процењене вредности јавне набавке. Због наведеног, процењена 
вредност јавне набавке је утврђена у нижем износу у односу на стварне цене 
уља за ложење специјално НСГ-С  у време доношења одлуке о додели уговора. 
Комисија за јавну набавку сматра да још две околности оправдавају у овом 
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конкретном случају доношење одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу, 
иако су достављене понуде изнад процењене вредности јавне набавке: 1) с 
озбиром на прописане рокове појединих радњи у отвореном поступку јавне 
набавке, поновно спровођење поступка јавне набавке не би омогућило 
благовремено обезбеђење потребних количина уља за ложење специјално НСГ-С 
за преостали период грејне сезоне, те тиме не би било могуће обезбедити 
задовољавајуће грејање објеката Дома здравља Кула у преосталом периоду 
грејне сезоне, чиме би било доведено у питање остваривање примарне 
здравствене заштите у објектима Дома здравља Кула који се греју овим 
енергентом (тренутно неиспоручене количине по постојећем уговору су 
довољне само за кратак период док се не закључи нови уговор након окончања 
овог поступка јавне набавке); 2) достављене понуде у погледу понуђене цене 
незнатно прелазе процењену вредност јавне набавке, тј. за износ од 2.387,00 
динара без ПДВ-а, односно за износ од 13.267,00 динара без ПДВ-а. 
 
Сагласно свему изнетом, а имајући у виду да понуђене цене нису веће од 
упоредиве тржишне цене и да су понуђене цене у свим одговарајућим понудама 
веће од процењене вредности јавне набавке, Комисија за јавну набавку 
констатује да су испуњени услови за примену одредаба члана 107. став 4. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015). Због наведеног, Комисија за јавну набавку констатује да обе понуде 
достављене у отвореном поступку јавне набавке добра - енергенти за грејну 
сезону 2017/2018 - уље за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С, 
иако прелазе процењену вредност јавне набавке, испуњавају услове да учествују 
у даљем поступку оцењивања и рангирања понуда, тј. у свему осталом су 
комплетне, благовремене и одговорајуће и садрже све доказе о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са 
упутствима из конкурсне документације. 
 
Комисија констатује да ће, сагласно одредбама члана 107. став 5. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
наручилац након доношења одлуке доставити образложени извештај Управи за 
јавне набавке и Државној Ревизорској институцији, који ће садржати 
образложење наведено у овој тачки Извештаја о стручној оцени понуда. 
 
4. Критеријум и елементи за доделу уговора:  
 
Критеријум за доделу уговора је "Економски најповољнија понуда", са следећим 
елементима критеријума:  

 
 
 

Редни 
број 

Врста критеријума 
Максималан број 

пондера 

1. Понуђена цена  40 

2. Рок плаћања 30 

3. Рок испоруке 30 

Укупан број пондера: 100 
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Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:   
 
1. Понуђена цена   ............................................................... максимално 40 пондера 
 
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без урачунатог пореза на додату 
вредност. 
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови на паритету ФЦО наручилац Дом 
здравља Кула. 
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера, тј. 40. Број пондера за 
понуђену цену из осталих понуда израчунава се према формули:  
 
                                                                                 најнижа понуђена цена      
Број пондера посматраног понуђача =  _________________________________ х 40 
 
                                                                                      понуђена цена  
                                                                                посматраног понуђача 
 
2. Рок плаћања .................................................................... максимално 30 пондера 
 
Понуда са најдужим роком плаћања, тј. 90 (деведесет) дана добија максималан 
број пондера, тј. 30. 
Број пондера за рок плаћања из осталих понуда израчунава се према формули: 
    
                                                                                  понуђени рок плаћања  
                                                                                  посматраног понуђача 
Број пондера посматраног понуђача =  _________________________________ х 30 
 
                                                                                   најдужи рок плаћања 
 
3. Рок испоруке .................................................................... максимално 30 пондера 
 
Понуда са најкраћим роком испоруке, тј. 1 (један) дан од захтева, добија 
максималан број пондера, тј. 30. 
Број пондера за рок испоруке из осталих понуда израчунава се према формули: 
 
                                                                                   најкраћи рок испоруке 
Број пондера посматраног понуђача =  _________________________________ х 30 
 
                                                                                  понуђени рок испоруке 
                                                                                  посматраног понуђача 
 
НАПОМЕНА: Наручилац ће оцењивати само оне понуде које задовољавају 
тражени квалитет, а оне понуде које незадовољавају тражени квалитет биће 
одбијене као неодговарајуће и неће бити оцењиване. 

 
Уколико две или више понуда имају једнаки број пондера, предност има понуда са 
најнижом понуђеном ценом. Уколико две или више понуда имају исту најнижу 
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће 
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изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико 
ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. 
 
5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу 
уговора: 
 

Р.б. Назив и 
седиште / 
шифра 
понуђача 

Број 
пондера за 
цену 

Број 
пондера за 
рок 
плаћања 

Број 
пондера за 
рок 
испоруке 

Укупно 
пондера 

1. "EURO 
MOTUS" 
Д.О.О. 
БЕОГРАД, 
Војислава 
Илића 145, 
11000 Београд 

39,49 30,00 30,00 99,49 

2. "НАФТНА 
ИНДУСТРИЈА 
СРБИЈЕ" АД 
НОВИ САД, 
Народног 
фронта 12, 
21000 Нови 
Сад 

40,00 15,00 30,00 85,00 

 
1) "EURO MOTUS" Д.О.О. БЕОГРАД, Војислава Илића 145, 11000 Београд 
 

Р.б. Елемент  критеријума Понуда Број 
пондера 

1. Понуђена цена (без ПДВ-а) 846.600,00 39,49 

2. Рок плаћања 90 дана 30,00 

3. Рок испоруке 1 дан 30,00 

                                     
Укупно пондера: 

 
99,49 

 
 
2) "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" АД НОВИ САД, Народног фронта 12, 
21000 Нови Сад 
 

Р.б. Елемент  критеријума Понуда Број 
пондера 

1. Понуђена цена (без ПДВ-а) 835.720,00 динара 40,00 

2. Рок плаћања 45 дана 15,00 

3. Рок испоруке 1 дан 30,00 

                                     
Укупно пондера: 

 
85,00 
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Оцењивање и рангирање прихватљивих понуда чини састави део Извештаја о 
стручној оцени понуда. 
 
6. Назив понуђача коме се додељује уговор: 
 
Комисија, после стручне оцене и рангирања понуда, констатује да је одговарајућа 
и најприхватљивија понуда понуђача "EURO MOTUS" Д.О.О. БЕОГРАД, Војислава 
Илића 145, 11000 Београд, по укупној цени од 846.600,00 динара без ПДВ-а, 
односно 1.015.920,00 динара са ПДВ-ом, са роком плаћања од 90 дана од дана 
фактурисања и са роком испоруке од 1 дана од дана пријема наруџбине, те да се 
на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012 и 14/2015) донесе одлука о додели уговора као што следи: 
 
Уговор о јавној набавци добра - енергенти за грејну сезону 2017/2018 - уље за 
ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С, у отвореном поступку јавне 
набавке добра, ЈН број 16/2017, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "EURO MOTUS" Д.О.О. 
БЕОГРАД, Војислава Илића 145, 11000 Београд, понуда број 108/2018 од 
19.02.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 530 од 20.02.2018.године, 
по укупној цени од 846.600,00 динара без ПДВ-а, односно 1.015.920,00 динара са 
ПДВ-ом, са роком плаћања од 90 дана од дана фактурисања и са роком испоруке 
од 1 дана од дана пријема наруџбине. 
 
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 
Имајући у виду да понуђене цене нису веће од упоредиве тржишне цене и да су 
понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности 
јавне набавке, испуњени су услови за примену одредаба члана 107. став 4. Закона 
о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
Сагласно одредбама члана 107. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ће након доношења 
одлуке доставити образложени извештај Управи за јавне набавке и Државној 
Ревизорској институцији, који ће садржати образложење наведено у тачки 3. 
Извештаја о стручној оцени понуда. 
 
Директор Дома здравља Кула као одговорно лице наручиоца прихватио је предлог 
Комисије о додели уговора о јавној набавци добра - енергенти за грејну сезону 
2017/2018 - уље за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С, у 
отвореном поступку јавне набавке добра, ЈН број 16/2017, па је донета одлука као 
у изреци. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) 
дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, 
сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012,14/2015 и 68/2015). 
                                                                                                     ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

Објавити:                                                                                               ДИРЕКТОР 
- На Порталу јавних набавки                                                           Шевин др Жарко 
- На интернет страници наручиоца 
у року од 3 (три) дана од дана доношења 


