
 На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/15) Општинска управа 
општине Неготин 
о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

ЈНМВ број 11 /2016 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, интернет страна 
www.negotin.rs , 
ВРСТА НАРУЧИОЦА 

Корисник буџетских средстава 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет  ЈНМВ  је додела Уговора о јавној набавци добaра - лож уље ниско сумпорно гориво НСГ 

– са услугом превоза – франко истоварно место наручиоца, количина од 50 тона. 

Шифра из општег речника набавки – 09135000 – уље за ложење. 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ  

Општинска управа општине Неготин  закључила је Уговор за набавку добaра - лож уље ниско 

сумпорно гориво НСГ – са услугом превоза – франко истоварно место наручиоца, количина 
од 50 тона,  у вредности од   2.156.500,00 динара. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Најниже понуђена цена 
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА 

Укупан број примљених понуда: 4( четри) 
НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Највиша понуђена цена фирме „НИС“ АД , Народног фронта бр.12, Нови Сад, износи 
2.168.500,00 динара. 
Најниже  понуђена цена фирме Привредно друштво за производњу, трговину, саобраћај и 
услуге „ МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ“д.о.о. Шалудовац,35254 Поповац-Параћин износи 1.798.000,00 
динара. 

 
НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 

Највиша понуђена цена фирме „НИС“ АД , Народног фронта бр.12, Нови Сад, износи 
2.168.500,00 динара. 
Најниже  понуђена цена фирме “Euro Motus”д.о.о. Предузеће за трговину, промет и услуге, ул. 
Војислава Илића број 145, 11000 Београд, износи 2.156.500,00 динара 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора донета је дана  03.10.2016.године. 
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД 

ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Општинска управа општине Неготин  закључила  је дана 13.10. 2016.године,уговор за лож уље 

ниско сумпорно гориво НСГ – са услугом превоза – франко истоварно место наручиоца, 

количина од 50 тона са фирмом  “Euro Motus”д.о.о. Предузеће за трговину, промет и услуге, 
ул. Војислава Илића број 145, 11000 Београд ,МБ 17204637, ПИБ 101723687. 

ОКОЛНОСТИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА 

Промена цене за лож уље ниско сумпорно гориво НСГ – са услугом превоза у складу са  тржишним 
кретањима цене нафтних деривата,  
 

     Комисије за јавну набавку  
број 4041-1/2016-IV/04 

 
 
 


