
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ГРАД НИШ 

ГРАДСКА ОПШТИНА  

НИШКА БАЊА 

Синђелићева бр.3 

Број:  136/2019-02 

Датум:  01.04.2019. године 

 

На основу члана 108. и 112. Закона o јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и извештаја комисије о стручној оцени понуда  
број  1-5/8-2019-04/1 од 01.04.2019. године 
 Председник Градске општине Нишка Бања доноси 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

Додељује се уговор о јавној набавци,  у поступку јавне   набавке  мале 
вредности  бр. 1-5/2019-04/1,  чији је предмет, добра-материјал за саобраћај: 

 
Р.бр. СПЕЦИФИКАЦИЈА  ВРСТА  ГОРИВА 

1. Еvropremium BMB - 95 

2. Еvrodizel  

  
-назив и ознака из општег речника набавки: 09100000,  понуђачу AXEL DOO 

Малча, 18207 Малча.  
О б р а з л о ж е њ е 

 Одлуком број 1-5/1-2019-04/1 од 19.03.2019. године покренут је поступак 

јавне набавке мале вредности,  добра,  материјал за саобраћај. 

Редни број набавке у Плану набавки: 1.1.2. 
Процењена вредност је 100.000,00 динара без урачунатог ПДВ, 120.000,00 

са урачунатим ПДВ.  
Јавна набавка се спроводи по доношењу Одлуке о обустави поступка јавне 

набавке број 2/2019-02 од 04.01.2019. године за партију 2 (два) у поступку јавне 
набавке број 1-5/2018-04/1. 

Предмет јавне набавке је: гориво за моторна возила, са местом испоруке 
ЈКП „Медиана“ Ниш, ул. Мраморска бр.10, Ниш, интерна бензинска станица, 
складиште горива. 

Редни број набавке у Плану набавки: 1.1.2. 
 Средства предвиђена за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету 

Градске општине Нишка Бања за 2019. годину,  број позиције 35, конто   426400. 

          Критеријум за оцену понуда јенајнижа понуђена цена. 



            Дана 20.03.2019. године, комисија је на Порталу Управе за јавне набавке и 

својој интернет страници објавила позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију.  

 У одређеном року за подношење  понуда, до 29.03.2019. године, приспела је  1  
(једна) понуда понуђача: AXEL DOO Малча, 18207 Малча. 
 Разлог за приспеће једне понуде је вероватно мала заинтересованост 

понуђача за предметну набавку. 

 Увидом у понуду  комисија констатује следеће чињенице: 
 Понуда понуђача AXEL DOO Малча  је благовремена, прихватљива, 

испуњава све услове прописане конкурсном документацијом наручиоца.  Понуда 

понуђача AXEL DOO Малча  садржи цену добра које је предмет набавке:  

 

Р

б 
Врста горива 

Јединица  
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ 

-1- 

Јединич
на цена 
са ПДВ 

-2- 

Колич
ина  
-3- 

Укупна 
цена без 

ПДВ 
-4- 

(1х3) 

 

Укупна 
цена са 

ПДВ 
-5- 

(2х3) 

1 
Евро премиум БМБ 

95 
литар 

119,92 143,90 370 44.370,40  53.243,00 

2 Евродизел литар 136,58 163,90 400 54.632,00  65.560,00 

Укупна цена  99.002,40 118.803,00 

  

 По извршеном увиду у понуду и стручној оцени понуде, комисија предлаже 

наручиоцу доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци понуђачу AXEL 

DOO Малча .    

  Сходно члану 108. и 112. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  утврђује да су испуњени услови за 

доделу уговора и доноси  одлуку о додели уговора понуђачу  AXEL DOO Малча. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против одлуке дозвољено је подношење 

захтева  за заштиту права у року од 5 (пет)  дана од дана  објављивања. 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА 

          ПРЕДСЕДНИК 

          

                  Дејан Јовановић, ср 


