
Нови Сад, 08.02.2016. године 
Бр: 05-1/16  
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12,14/15 и 68/15),  
 

ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА 
ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
објављује обавештење о закљученом уговору 

у поступку јавне набавке добара – нафтни деривати 
 ( ЈНМВ-1/2016) 

 
Назив Наручиоца: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 
Адреса Наручиоца: Пионирска 12, Нови Сад 
Интернет страница Наручиоца: www.gockns.org.rs    
Врста Наручиоца: остало 
Опис предмета набавке: добра – нафтни деривати  
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 
Нафта и дестилати – 09130000 
Уговорена вредност: 1.200.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“. 

Ред. 
бр. 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА Број пондера (бодова) 

1. Цена 88 
2. Број бензинских станица на 

територији Града Новог Сада 6 

3. Број бензинских станица на 
територији Републике Србије (изузев 
Града Новог Сада) 

2 

4. Распрострањеност мреже станица 4 
 УКУПНО: 100 
 
1) Цена 

 Понуђач  са најнижом ценом добија максималан број пондера - 88 пондера. Остале 
понуде се вреднују по следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 

     ----------------------------------------------------------   х  88 
Цена из понуде која се рангира 

 
 2) Број бензинских станица на територији Града Новог Сада  

Понуђач који има највећи број бензинских станица на територији Града Новог Сада 
добија максималан број пондера - 6 пондера. Остале понуде се вреднују по следећој 
формули: 

број бензинских станица на територији Града Новог Сада из понуде која се разматра 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   х  

6 



               највећи понуђени број бензинских станица на територији Града Новог Сада 
Напомена: - територија Града Новог Сада одређена је Статутом Града Новог Сада – 
прећишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), 
        - понуђач доставља списак бензинских станица на територији Града Новог Сада, 
са њиховом адресом - локацијом (у слободној форми), а њихов укупан број уписује у образац 
понуде. Понуђачу који не достави списак бензинских станица на територији Града Новог 
Сада, Наручилац неће доделити пондере по овом основу. 
 
 3) Број бензинских станица на територији Републике Србије  (изузев Града Новог 
Сада) 
 

Понуђач који има највећи број бензинских станица на територији Републике Србије 
(изузев Града Новог Сада) добија максималан број пондера - 2 пондера. Остале понуде се 
вреднују по следећој формули: 
 

број бензинских станица на територији Републике Србије  
(изузев Града Новог Сада) из понуде која се разматра 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   х  
2 

                      највећи понуђени број бензинских станица на територији Републике Србије  
                                                     (изузев Града Новог Сада) 
 
Напомена:- понуђач доставља списак бензинских станица на територији Републике Србије, 
са њиховом адресом - локацијом (у слободној форми), а њихов укупан број уписује у образац 
понуде. Понуђачу који не достави списак бензинских станица на територији Републике 
Србије, Наручилац неће доделити пондере по овом основу. 
         - понуђач може доставити и само један списак за бензинске станице, на 
територији Града Новог Сада и у остатку Републике Србије.   
 
 4) Распрострањеност мреже станица - максимално 4 пондера 
 

Понуђач који има бензинске станице у највећем броју општина и градова на 
територији Републике Србије добија максималан број пондера - 4 пондера. Остале понуде се 
вреднују по следећој формули: 

 
број општина и градова на територији РС 

 у којима понуђач (из понуде која се разматра) има бензинске станице  
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   х  

4 
највећи понуђени број општина и градова на територији РС 

у којима понуђач  има бензинске станице 
 
Напомена: Број општина и градова на територији Републике Србије утврђује се на основу 
обрасца "12. ОБРАЗАЦ ЗА УТВРЂИВАЊЕ БРОЈА ОПШТИНА И ГРАДОВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОЈИМА ПОНУЂАЧ ИМА БЕНЗИНСКЕ 
СТАНИЦЕ". 

 
 



 
Број примљених понуда: 2 
Највиша и најнижа понуђена цена: 
  Највиша понуђена цена                         1.040.917,50 динара без ПДВ-а 
  Најнижа понуђена цена              1.032.573,00 динара без ПДВ-а 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
  Највиша понуђена цена                1.040.917,50 динара без ПДВ-а 
  Најнижа понуђена цена    1.040.917,50 динара без ПДВ-а 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 28. јануар 2016. године 
Датум закључења уговора за: 03. фебруара 2016. године 
 
Основни подаци о добављачу: 
Назив: „NIS“ AД НОВИ САД 
Седиште/адреса: Нови Сад, улица Народног фронта број 12  
Матични број: 20084693 
ПИБ: 104052135 
Период важења уговора: на период од годину дана 
 


