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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
Су. VIII-41-3/18-8 
26.03.2018. године 

Ниш 
 

На основу чл.108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда Су. 
VIII-41-3/18-7 од 23.03.2018. године, в.ф. председника Апелационог суда у Нишу, у 
име наручиоца Апелационог суда у Нишу, дана 26.03.2018. године доноси 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 у поступку јавне набавке мале вредности добра-материјала за саобраћај, 
 која је у уписнику овог суда заведена под бројем СУ. VIII-41-3/18 

 
На основу извештаја о стручној оцени понуда Су.бр.VIII-41-3/18-7 од 

23.03.2018. године Наручилац доноси одлуку:  

 Додељује се уговор за јавну набавку безоловног бензина БНБ 95, гасног 
уља Евро дизел, уља, мазива, ауто козметика и материјала за саобраћај понуђачу 
''Нафтна индустрија Србије'' а.д. Нови Сад, из Новог Сада, ул. Народног фронта 
бр.12, 21000 Нови Сад, контакт Служба корпоративне продаје за регион Ниш, 
Булевар 12. фебруар бр.157, 18000 Ниш, чија је понуда број ПРО732130/ИЗ-
ДО/003600, од 21.03.2018. године, заведена у уписнику суда под бројем Су.бр.VIII-
41-3/18-5 изабрана као најповољнија.  

 
Образложење 

 
Наручилац у овом поступку јавне набавке мале вредности је Апелациони суд 

у Нишу, ул. Војводе Путника бб. 

Предмет јавне набавке мале вредности је добро-материјал за саобраћај: 
безоловни бензин БМБ 95, гасно уље Евро дизел, уља, мазива и остали материјал за 
превозна средства, у укупној процењеној вредности 825.000,00 дин. без ПДВ-а, 
односно 990.000,00 дин. са ПДВ-ом. Разврстано: за Безоловни бензин БМБ 95 
процењено је 175.000,00 дин. без ПДВ-а (210.000,00 дин. са ПДВ-ом), за гасно уље 
Евро дизел процењено је 625.000,00 дин. без ПДВ-а (750.000,00 дин. са ПДВ-ом), за 
уља, мазива и остали материјал за превозна средства 25.000,00 дин без ПДВ-а 
(30.000,00 дин. са ПДВ-ом).  

Вредновање и оцењивање понуда врши се по критеријуму економски 
најповољнија понуда, применом методологије доделе пондера која је дата у 
конкурсној документацији. 

Сходно чл. 39. ст.5, чл.55. ст.1 тач.2), чл. 57. ст.1. и чл. 60. ст.1. тач. 2) позив за 
учествовање у поступку јавне набавке мале вредности број 3/18 заједно са 
конкурсном документацијом, дана 13.03.2018. године, постављени су на порталу 
Управе за јавне набавке и веб презентацији суда. Истог дана непосредан позив за 
учествовање у поступку предметне јавне набавке, заједно са конкурсном 
документацијом, упућен је путем електронске поште потенцијалном понуђачу ''НИС'' 
АД Нови Сад, e-mail: Marija Lazic <Marija.Lazic@nis.eu>  
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Позив је уредно примљен. 
Благовремено до 22.03.2018. године до 13:00 часова у овај суд стигла је 

понуда понуђача: „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта 
бр.12, 21000 Нови Сад, послата из Ниша, са адресе Булевар 12. фебруар бр. 157 

  Неблаговремених понуда није било. 
 Јавно отварање понуда, спроведено је 22.03.2018. године у згради 

Апелационог суда у Нишу, ул. Војводе Путника бб, у канцеларији бр. 8, са почетком 
у 14:00 часова, коме нису присуствовали овлашћени представници понуђача. 

Ковертирана понуда садржи следеће: 

Број под којим је понуда заведена Су.бр.VIII-41-3/18-5, назив понуђача 
„Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта бр.12, 21000 
Нови Сад, послата из Ниша, са адресе Булевар 12. фебруар бр. 157, лице за контакт 
Драгана Марсенић, број понуде: ПРО732130/ИЗ-ДО/003600 од 21.03.2018. године, 
датум и час пријема: 22.03.2018. год. у  08:59 часова 

Елементи из понуде на основу којих се врши оцењивање су: 

- Рока важења понуде од дана отварања понуде је:  60 дана  
- Начин плаћања добра:  авансно плаћање  
- Број малопродајних објеката на аутопуту Ниш-Београд  5 , Београд-Ниш  6 , 

укупно на аутопуту Ниш-Београд-Ниш   11   
- Број малопродајних објеката на територији градова Ниш  10 , Београд  56 , 

Крагујевац  6 , Нови Сад  10  и укупан број објеката на територији набројаних 
градова  82 . 

- Цена безоловног бензина БМБ 95 по јединици мере без ПДВ-а на дан 16.03.2018. 
године је:  120,00   динара 

- Цена гасног уља Евро дизел по јединици мере без ПДВ-а на дан 16.03.2018. 
године је:  127,92  динара 

- У понуди су садржана следећа документа која су попуњена, потписана и оверена 
печатом:  

1) Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл.75. и чл.76. (Образац 1), 
2) Образац понуде са структуром цене (Образац 3), 
3) Парафирани модел уговора (Образац 4),  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 6), 
5) Скала попуста на преузете количине нафтних деривата, 
6) Докази о испуњености услова који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежног органа, 
7) Обавештење о адреси на коју треба Апелациони суд у Нишу да шаље сву 

документацију која се тиче јавне набавке, 
8) Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за обављање енергетске 

делатности трговина на мало дериватима нафте решење број:311.02-338/2006-
Л-I, од 03.02.20009. године, Регистарски бр. лиценце:571/09-ЛН-15а од 
03.02.2009. године, 

9) Уверење Агенције за енергетику Републике Србије бр.311.02-338/2006-Л-I од 
28.02.2018. године, 

10) Пуномоћје бр.NM-049000/IN-PU/1226 28.11.2016. године којим се овлашћује 
Дејан Башић, Директор регионалне корпоративне продаје у Блоку ''Промет'', 
да у име и за рачун НИС а.д. Нови Сад предузима све активности у вези са 
пословањем друштва у свом функционалном делокругу, 

11) Пуномоћје бр.NM-04900/IV-PU/1461 30.12.2016. године којим се овлашћује 
Драгана Марсенић, стручни сарадник за опслуживање клијената да у име и за 
рачун НИС а.д. учествује у поступцима набавки деривата нафте и течног 
нафтног гаса, 
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12) Списак бензинских станица понуђача на територији Републике Србије. 

Недостаци понуде: Понуда нема битних недостатака јер су докази о испуњености 
услова доступни на интернету на адресама: www.apr.gov.rs и www.aers.rs. 

Резиме: Благовремена понуда Су.бр.VIII-41-3/18-5 садржи сва документа тражена 
конкурсном документацијом, која су попуњена, потписана и оверена печатом па је 
као таква одговарајућа понуда. 
Закључак: Одговарајућа понуда Су.бр.VIII-41-3/18-5 нема битних недостатака па је 
као таква прихватљива понуда. 

Стигла је једна прихватљиве понуда. Након стручне оцене понуде, обзиром да 
је поднета само једна прихватљива понуда, није извршено рангирање. 

Комисија за јавну набавку поднела је Извештај о стручној оцени понуде, и 
предложила наручиоцу да уговор о јавној набавци додели понуђачу Нафтна 
индустрија Србије а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта бр.12, 21000 Нови Сад, 
представништво у Нишу Служба корпоративне продаје за регион Ниш у ул. Булевар 
12. фебруар бр. 157,1800 Ниш. Обзиром да су испуњени услови чл.112.ст.2.т.5) 
предложила је да се уговор са изабраним понуђачем закључи пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права. 

Имајући у виду Извештај који је саставила комисија за предметну јавну 
набавку, уз примену критеријума економски најповољнија понуда, в.ф. председника 
Апелационог суда у Нишу, у име наручиоца, доноси одлуку као у изреци. 

У случају да понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке 3/18 сматра 
да су му у овом поступку јавне набавке мале вредности повређена права, у року од 5 
дана, може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје га 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail uprava@ni.ap.sud.rs, факсом на број 018/282-250 или 
препорученом пошиљком са повратницом, на адресу ул. Војводе Путника бб 18106 
Ниш, и Републичкој комисији за заштиту права, на адресу Немањина 22-26 11000 
Београд. 

Уз поднети захтев обавезно доставити доказ о извршеној уплати таксе на 
рачун буџета Републике Србије, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун бр.840-
30678845-06, шифра плаћања 253 или 153, са назнаком сврха уплате: Републичка 
административна такса за јавну набавку број 3/18. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-171 
Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Линк са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm 

 
                                                                               В.ф. председника суда 
 
                                                                                     Драган Јоцић 


