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Наручилац: Општинска управа Бајина Башта 

Адреса: Душана Вишића бр. 28 

Број: 404-72-15/2017 

Датум: 03.11.2017. године 

 

 На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа Бајина Башта, објављује следеће: 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

о закљученом уговору о јавној набавци  

мале вредности број Д МВ 07/17 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа Бајина Башта, 

31250 Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28; www.bajinabasta.rs; 

 

2. Врста наручиоца: Општинска управа; 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника јавне набавке: Јавна 

набавка мале вредности бр. Д МВ 07/17 – Набавка дизел горива за потребе месних 

заједница (гориво за рад трактора са грталицама за чишћење снега на путевима) и 

потребе Општинске управе Општине Бајина Башта у зимском периоду; 

09134200 – Дизел гориво; 

4. Процењена вредност: 1.666.667,00 динара без ПДВ-а; 

5. Уговорена вредност: 1.445.166,67 динара без ПДВ-а, односно 1.734.200,00 динара са 

ПДВ-ом; 

 

6. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а; 

 

7. Број примљених понуда: 4 (четири); 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 1.558.916,67 динара 

динара без ПДВ-а, најнижа понуђена цена је 1.445.166,67 динара без ПДВ-а; 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена 

цена код прихватљивих понуда је 1.558.916,67 динара без ПДВ-а, најнижа понуђена цена 

код прихватљивих понуда је 1.445.166,67 динара без ПДВ-а; 

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25. октобар 2017. године; 

 

11. Датум закључења уговора: 03. новембар 2017. године; 
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12. Основни подаци о продавцу добара:  

 

Друштво за производњу промет и услуге Кнез Петрол д.о.о. Београд - Батајница, улица 

Царице Јелене број 28, ПИБ: 103223995, Матични број: 17535439, које заступа Директор 

Сава Кнежевић; 

 

13. Период важења уговора: Период важења уговора је од дана закључења до 

31.05.2018. године, односно до утрошка финансијске вредности предвиђене на 

економској класификацији 426412 Финансијског плана  Купца; 

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са конкурсном 

документацијом и уговором, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама          

(„Сл. гласник“ РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015); 

. 

15. Лице за контакт: Бојан Нешковић, електронска пошта: javnenabavkebb@gmail.com;  

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки;  

- на интернет страници наручиоца: 

 www.bajinabasta.rs 

- а/а 

 

 

У Бајиној Башти, 

дана 03.11.2017. год. 
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