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Наручилац 

Дом здравља Прокупље 

 
Адреса Ћирила и Методија бр 4 

 
Место Прокупље 

 
Број Одлуке 277. 

 
Датум 10.12.2018.године 

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама набавкама (,Сл.гласник РС“, бр. 

124/12  14/15 и 68/15) Директор Дома здравља Прокупље доноси: 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

Уговор о јавној набавци додељује се понуђачима : 

“PROGAS”DOO Прокупље, KNEZPETROL DOO, Батајница. 
  
 Број понуде 258. од 30.11.2018. године 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана  14.11.2018.год. донео Одлуку бр.229. о покретању поступка Ј.Н 

мале вредности 1.10./2018.  Јавна набавка ДОБРА-  Набавка Нафтних деривата за 

моторна возила ЈНМВ 1.10./2018. за 2018.годину  на период  од 12  месеци.   

 Наручилац је дана  16.11.2018.године објавио Позив број 234. за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки за подношење понуда. На адресу наручиоца приспеле су  

3(три)  понуде. 

   Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 
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  У извештају о стручној оцени понуда бр. 274 од 07.12.2018.године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке:ДОБРА 

2) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

Предмет јавне набавке 
Набавка Нафтних деривата за моторна 

возила ЈНМВ 1.10./2018. 

Редни број јавне набавке 1.10./2018. 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
2.200.000,00 

                                                                                                                                                      

3) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем: НЕМА 

4) Спроведена је Јавна набавка мале вредности 

5) Наручилац је самостално спровео ову набавку, односно није је спровео са другим 

наручиоцима. 

6) Укупан број поднетих понуда: 3 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1 
„NIS” a.d. Милентија Поповића 1 

11070 Нови Београд 
/ 

2 

“PROGAS”DOO Прокупље 

KNEZPETROL DOO, Батајница 

Mihajlović doo Параћин 

/ 

3 „ЕКО СЕРБИА“ Београд / 

 

7) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 

одбијање и понуђена цена: НЕМА 

8) Ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су 

узроковали подношење само једне понуде и предлози: НЕМА 
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