
 
Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Су IV-32-48/15-6 
11.04.2013. године 
НОВИ САД 
 

На основу члана 81. ст. 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 
број 116/08) и извештаја о стручној оцени понуда Комисије од 11.04.2013. године, 
доносим следећу:  
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 

 
 На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале 
вредности за набавку моторног горива, бирам понуђача:  
 
         Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Народног Фронта 12, са понуђеном 
ценом од 698.500,00 динара, без ПДВ-а и 838.200,00 динара са ПДВ-ом.. 
        
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 15.03.2013. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности бр. 
1/13 за доделу уговора за набавку моторног горива и формирана Комисију са задатком 
да спроведе јавну набавку мале вредности. 

На јавни позив за прикупљање писмених понуда, понуду је доставио следећи 
понуђач: 
 
Број под којима је 
понуда заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 
пријема 

Час пријема 

1. Нафтна индустрија Србије 08.04.2013. 08,50 
 

Након јавног отварања понуда које је извршено дана 10.04.2013. године, у 
поступку за установљавање и доказивање квалификација понуђача, односно у поступку 
утврђивања чињеница да ли су понуђачи приложили доказе о испуњености услова за 
учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци предвиђених у чл. 44. и чл. 45. 
Закона о јавним набавкама и јавном позиву, односно конкурсној документацији, 
Комисија је утврдила следеће: 

 
 Понуда НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а.д. Нови Сад је благовремена, 

исправна, одговарајућа и прихватљива.  
 
Услове из чл. 44 Закона о јавним набавкама понуђач је доказао овереном 

изјавом. 
 Одредбом чл. 9. ст. 1. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности 
(„Сл. гласник РС“, број 50/09) је прописано да у поступку јавне набавке мале 
вредности, наручилац позива најмање три потенцијанлна понуђача да поднесу понуде. 
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У смислу наведене законске одредбе Комисија за спровођење предметне јавне 
набавке, образована Решењем овог суда посл. бр. Су IV-32-48/13-2 од 15.03.2013. 
године је позвала три потенцијална понуђача, путем достављача, и то: 

1. „ЕНОЛ“ из Новог Сада, Ул. Сентандрејски пут бр. 117б, који су 
примили позив, са конкурсном документацијом дана 26.06.2012. 
године; 

2. „ЛУГОЊА ПЕТРОЛ“ из Новог Сада, који су примили позив, са 
конкурсном документацијом дана 26.06.2012. године и 

3. НИС АД НОВИ САД, Нови Београд, Милентија Поповића 1, који су 
примили позив, са конкурсном документацијом дана 26.06.2012. 
године. 

 
Одредбом чл. 12. ст. 1. наведеног Правилника је прописано да комисија саставља 

писани извештај о стручној оцени понуда који садржи податке које садрже и извештаји 
о стручној оцени понуда у осталим поступцима јавних набавки, у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке; ставом 2 наведеног члана је прописано да на основу 
извештаја из става 1. овог члана наручилац доноси одлуку о избору најповољније 
понуде ако је прибавио најмање једну исправну и одговарајућу понуду. 

 
У смилсу наведеног Комисија је констататовала да наведена понуда 

благовремена, исправна - испуњава све услове из овог закона и конкурсне 
документације и одговарајућа - потпуно испуњава све техничке спецификације и 
прихватљива - понуђена цена износи 698.500,00 динара, без ПДВ-а и 838.200,00 динара 
са ПДВ-ом.  

 
Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци.  

 
 
 
 

                                                                                    В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
                                                                                    СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ 

 
  
 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Понуђач има право да наручиоцу                            
у року од 8 дана, против ове одлуке, 
поднесе захтев за заштиту права, 
од дана пријема исте. 
 


