
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: добра – Нафтни деривати за службена возила (09100000 – 

Горива) 

 

Уговорена вредност: Укупна цена за оквирне количине за период од годину дана 

износи 35.198.190,00,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

42.238.600,00 динара са порезом на додату вредност, а за три године 105.594.570,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 126.715.800,00 динара са порезом на 

додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 24. септембра 2018. године примљена је понуда од једног  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ» А.Д. Нови Сад, је једина 

понуђена и износи за оквирне количине за период од годину дана 35.198.190,00,00 

динара без пореза на додату вредност, односно 42.238.600,00 динара са порезом на 

додату вредност, а за три године 105.594.570,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 126.715.800,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ» А.Д. Нови Сад, је једина 

понуђена, прихватљива и износи за оквирне количине за период од годину дана 

35.198.190,00,00 динара без пореза на додату вредност, односно 42.238.600,00 

динара са порезом на додату вредност, а за три године 105.594.570,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 126.715.800,00 динара са порезом на додату 

вредност 



  

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 26. септембра 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 06.11.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ» А.Д. Нови Сад, Улица Народног Фронта бр. 

12, матични број 20084693, ПИБ 104052135, број рачуна 160-325082-68 код 

«BANCA INETSA» АD Београд, телефон 011/2058-794, којe заступа Александр 

Макаревич по пуномоћју бр. DWN 120010/IN-pu/433 ОД 27.07.2018. године 

 

Период важења уговора:  

Три године од дана закључења уговора 

 

 


