
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ГОРИВO  

ПАРТИЈА 1 –НАБАВКА ЕВРО ДИЗЕЛА- 
 ЈН I-3/18 

( четврти квартал 2018.године) 
 
 

Назив наручиоца:  
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
 
Адреса наручиоца:  
Данила Киша 8/а 
 
Интернет страница наручиоца:  
www.vodokanal-becej.rs 
 

         Врста наручиоца:  
Јавно предузеће 
 
Врста предмета:  
Набавка добара – Гориво – партија 1: Евродизел.  
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Набавка горива обухвата набавку евродизела, који као предмет јавне набавке испуњава услове 
одређене прописима СРПС, Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла („Сл. Гласник РС“ бр. 111/2015) и Правилником о техничким и другим захтевима за течни 

нафтни гас („Сл. Гласник РС“, број 97/2010, 123/2012 и 63/2013), а све по конкурсној документацији 
за ЈН I-3/18. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 09132100-Безоловни бензин, 09133000-Течни 
нафтни гас, 09134220-Дизел гориво 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 2.200.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
  

Број примљених понуда:  

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда је 2. 
 

Понуђена јединична цена: 
- Највиша: 137,80 динара 
- Најнижа: 137,00 динара 

 



Понуђена јединична  цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша: 137,80 динара 
- Најнижа: 137,00 динара 

 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
- 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 25.10.2018.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 27.11.2018.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „Лукоил Србија“ ад, Београд, ул. бул.Михаила Пупина 165д, Нови Београд, ПИБ: 
100000830, матични број: 07524951, текући рачун 275-10220482633-40 код Societe Generale 
банке, ад Београд, директор за испоруку и велепродају Настас Михајловић. 
 
Период важења уговора:  
Уговор ступа на правну снагу даном потписивања обе уговорне стране, на период од годину 
дана. 
 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

- 
 
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 29.11.2018.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 30.11.2018.године. 


