
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ 
Број: 01-209/7-2018 
Дана:.22.06.2018. године 
 
                                                                                                                                                                                    
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр.01-209/6-
2017 од 22.06.2018. године,  директор Дома здравља  Житиште доноси 
  

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
 Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности - добара бр.9/2018 – набавка 
нафтиних деривата понуђачу         
  «НИС» а.д. Зрењанин Београдска 26 

 
 Одлуку објавити на порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома здравља Житиште 

 
Образложење 

 
 Наручилац је дана 11.06.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности добара број 9/2018 – набавка. нафтиних деривата 
 Наручилац је дана 12.06.2018. године објавио Позив за подношење понуда и 
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
 У року за подношење понуда пристигла је једна понудa понуђача: 
«НИС» а.д. Зрењанин Београдска 26    
        Неблаговремених понуда није било.  
 Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда за предметну 
набавку дана  21.06.2018 године. 
     Комисија за јавну набавку је дана 22.06.2018. године саставила Извештај о стручној 
оцени понуда, у коме је констатовала следеће: 
 
 1.) Предмет јавне набавке:  
 Предмет јавне набавке су добра нафтини деривати 
 Назив и ознака из општег речника набавки су:09100000.  
    

2.) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
 Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке, износи  
1.919.583,33 динара без пдв-а.   
 

3.) Основни подаци о понуђачу: 
 

«НИС» а.д. Зрењанин Београдска 26 
 
 4.) Критеријум за доделу уговора:  

 Критеријум за доделу уговора је „Економски најповољнија понуда“.  



 
 5.) Стручна оцена пристиглих понуда: 

 Понуђач је доставио понуду благовремено и самостално. Понуда је 
одговарајућа и прихватљива. 

  

            6. Ранг листа понуђача након примене критеријума за доделу уговора: 

 НИС» а.д. Зрењанин Београдска 26..............100 пондера 
 

                         Цена.1.890.832,00 динара.......................80 пондера 

                         Распорострањеност продајне мреже.............20 пондера 

                         (Број продајних места на територији РС-323) 

              7.) Назив понуђача коме се додељује уговор:  
         

        «НИС» а.д. Зрењанин Београдска 26 
 

 Комисија је предложила наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор. 
  
           Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели 
уговора, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама донело одлуку 
као у диспозитиву. 
          
  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року 
од 5 (пет) дана од дана објављиваља исте на Порталу. 
                                                                                                       Директор 

 
                                                                                          ___________________ 

                                                                                                        Китареску др Дојнел 

 
 
 


