
 
 

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

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – 

Набавка моторног бензина и дизел горива ( ред. бр. у Плану 1.1.2 ) и закљученог уговора о јавној 

набавци, Општина Пећинци – Општинска управа 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
ЗА ЈAВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

Набавка моторног бензина и дизел горива , број ЈН МВ: 404-4/2016-III 
 
 
 

Назив Наручилаца: ; 
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА  
Адреса Наручилаца: 
Пећинци, ул. Слободана Бајића број 5 . 
Интернет страница Наручилаца: 
www.pecinci.org  
Врста Наручилаца: Градска и општинска управа. 
Врста предмета: добра. 
Врста добара: моторни бензин и дизел гориво  
Ознака и назив из Општег речника набавки: 

 09132100 - Безоловни бензин; 

 09134200 - Дизел гориво. 
 
Уговорена вредност за процењене количине. 
1.594.500,00 динара без ПДВ-а . 
1.913.400,00 динара са ПДВ-ом . 
 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда . 
Број примљених понуда: 2 ( две ) . 
 
Понуђена цена:  

- Највиша: 1.608.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.929.600,00 дин. са ПДВ-ом; 
- Најнижа: 1.594.500,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.913.400,00 дин. са ПДВ-ом; 

 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Највиша: 1.608.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 1,154,507,88 дин. са ПДВ-ом; 
- Најнижа: 1.594.500,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.929.600,00 дин. са ПДВ-ом.  

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /// 
 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 17.3.2017. године. 
 
Основни подаци о добављачу: 
„ЛУКИ - КОМЕРЦ“ Д.О.О. ПЕЋИНЦИ, ул. Слободана Бајића бр. 12 
Матични број: 08213348. 

http://www.pecinci.org/


 
 
Кога заступа по овлашћењу директора Марија Игњатовић . 
 
Период важења уговора: до утрошка средстава а најкасније 12 ( дванаест ) месеци 
од дана закључења уговора. 
Остале информације:  /// 
Датум закључења уговора:  23.3.2017. год. 
Лице за контакт: Анђелија Алексић, имејл: opstauprava@pecinci.org, од понедељка 
до петака у периоду од 07,30 до 15,30 ч, контакт телефон: 022/400-721 . 
 
Број: 404-4/2017-III 
Дана: 24.03.2017. г. 
 
                       Н А Ч Е Л Н И К 
                   мр Жељко Трбовић с.р. 
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