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Наручилац: ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта 

Адреса: Кнеза Милана Обреновића бр. 44 

Број: 33/20 

Датум: 09.01.2020. године 

 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, објављује следеће: 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности услуга бр. 01/19 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, 31250 

Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44; www.bbterm.rs; 

 

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће; 

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: јавна набавка 

мале вредности бр. 01/19 – Превоз мазута  

ОРН: 60181000 – најам теретних возила са возачем; 

 

4. Процењена вредност: 1.615.000,00 динара без ПДВ-а;  

 

5. Уговорена вредност: 1.480.000,00 динара без ПДВ-а; 

 

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

 

7. Број примљених понуда: 3 (три); 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 1.803.750,00 динара 

без ПДВ-а, најнижа понуђена цена је 1.295.000,00 динара без ПДВ-а; 

 

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

цена код прихватљивих понуда је 1.480.000,00 динара без ПДВ-а, најнижа понуђена цена 

код прихватљивих понуда је 1.480.000,00 динара без ПДВ-а; 

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27. децембар 2019. године; 

 

11. Датум закључења уговора: 09. јануар 2020. године; 

 

12. Основни подаци о добављачу: Носилац заједничке понуде групе понуђача Еуро 

Мотус Транспорт д.о.о. са седиштем у Београду, улица Војислава Илића 145, ПИБ: 

110861616, Матични број: 21394858, чији су чланови групе следећи: 

 * Вукма Транс д.о.о. из Београда, улица Антифашистичке борбе бр. 21, ПИБ: 109613726, 

МБ: 21210889;  
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* Еуромарпет д.о.о. из Београда, улица Коледарска бр. 13, ПИБ: 107445498, МБ: 

20804068; 

*  Милош Лазаревић Пр Аутопревозник NIKKVIN TRANS из Обреновца, улица Проте 

Матеје Ненадовића бр. 19/2, ПИБ: 109284784, МБ: 64067770; 

* АП РУСОВАН РАВИЈОЈЛА из Владимировца, улица Железничка бр. 7, ПИБ: 

102550054, МБ: 55847924. 

 

13. Период важења уговора: у складу са чл. 2. и чл. 13. Уговора, исти се закључује на  

период од годину дана, а ступа на снагу даном потписивања од када и производи правна 

дејства;  

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са чл. 5. Уговора, 

уговорне  стране  су  се  споразумеле  да  цена  превоза  мазута  из  члана  3. Уговора 

остаје  непромењена,  осим  у  случају  да  цена  Еуро  дизела  порасте  за  више  од  5%  

у односу  на  цену  на  дан  отварања  понуда,  о  чему  ће  уговорне  стране,  по  

претходном договору закључити анекс уговора; 

 

15. Лице за контакт: Бојан Нешковић, службеник за јавне набавке; Ел. пошта: 

toplanabb@gmail.com 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки;  

- на интернет страници наручиоца: www.bbterm.rs; 

- а/а. 

 

 

У Бајиној Башти, 

дана 09.01.2020. год. 
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