
На основу члана 55. став 1 тачка 8, 57. и 116. (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012 и 14/2015), 
 

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса 
 

ЈП ''ГАС-РУМА'' 
ЈНА 136, 22400 РУМА 

Email: office@gasruma.rs 
 

објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

о закљученом уговору за ЈНМВ 

''МОТОРНА ГОРИВА'' 
бр. 30/1.1.2.13. 

 
 
У поступку ЈНМВ за набавку добра ''МОТОРНА ГОРИВА''  број 30/1.1.2., ознаке:  
09130000 – Нафта и дестилати 
 
наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 30/1.1.2.10 на основу које је закључен уговор о 
јавној набавци добара број 30/1.1.2.11 са понуђачем:  
 

'КНЕЗ ПЕТРОЛ''д.о.о., 
ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 28 
11273 БАТАЈНИЦА 

 
Уговорена вредност јавне набавке износи 875.683,33 динара без ПДВ-а, с тим да укупне 
количине купљеног горива могу бити кориговане у складу са кретањем цена и потребама 
наручиоца али тако да не прелазе укупну процењену вредност набавке која износи 1.050.000,00 
динара. 
 
Предмет јавне набавке бр.30/1.1.2. су Моторна горива: ТНГ (Течни Нафтни Гас), Евродизел и 
Безоловни Моторни  Бензин BMB 95.   
 
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''економски најповољнија 
понуда''. 
Елементи критеријума на основу којих Наручилац бира најповољнију понуду су: 
Елемент критеријума је ''Понуђена цена'' и носи 90 пондера 
Елемент критеријума је ''Попуст на остварену потрошњу'' и носи 10 пондера 
 
Методологија доделе пондера детаљно је описана у конкурсној документацији. 
 
2. Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду понуђача: 
 

1. 'КНЕЗ ПЕТРОЛ''д.о.о., ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 28, 11273 БАТАЈНИЦА  
 

Износ понуде без ПДВ-а: 875.683,33 динара 
Рок важења понуде: 30 дана 
Поседовање ''ON-line'' контроле трошкова: Да 
Рок плаћања: 45 дана 

mailto:office@gasruma.rs


 
На основу наведеног, Уговор о јавној набавци у овом поступку је додељен понуђачу: 
 

'КНЕЗ ПЕТРОЛ''д.о.о., 
ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 28 
11273 БАТАЈНИЦА 

 
Интерни број понуде код наручиоца: 30/1.1.2.5./1, а запримљена 04.07.2019. године у 07,50 
часова 
 
3. Процењена вредност јавне набавке износи 1.050.000,00 динара 
 
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 04.07.2019. године. 
 
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 11.07.2019. године. 
 
6. Уговор се закључује на период од једне године а најдуже до утрошка уговорених средстава и 
производи правно дејство од момента потписивања обе уговорне стране. 
 
 

 
 


