
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/2012 ,  14/2015 и 68/2015) 

 

НАРУЧИЛАЦ 

 

JКП Чока 

23320 Чока ул. Палих бораца бр. 5 

објављује 

 

OБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

1.          Назив, адреса и интернет страница наручиоца: - ЈАВНО 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА   PIB 101417500 мат. бр. 08148058 

Адреса: 23320 Чока ул. Палих бораца бр. 5  Интернет страница: 

coka. jkp. rs.  

2.          Врста наручиоца - јавно предузеће  

3.         За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег 

речиника набавке - Предмет јавне набавке редног броја: 3/2017, набавка 

добара „Гориво и мазиво за службена и радна возила путем 

дебитне картице ЈКП Чока “  09000000 -  нафтни деривати , 09133000  - 

течни нафтни гас (ЛПГ) 09132100 -  безоловни бензин / БМБ 95 , 09134200 – 

еуродизел  и 09211000  - моторно уље.              

4.          За радове - природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења радова,  ознака из класификације делатности,  назив и ознака из 

општег речника набавке: нису вршени радови.  

5.          Уговорена вредност – 3.198.558,33 динара без урачунатог ПДВ-а 

односно 3.838.270  динара са урачунатим ПДВ-ом. 

6.          Критеријум за доделу уговора . економски најповољнија понуда. 

7.          Број примљених понуда – једна. 

8.         Највиша и најнижа понуђена цена – еуропремиум 121,00 дин/л, 

еуродизел 124,50 дин/л ,течни нафтни гас 65,75 дин/л и морторно уље 

317,42  дин/кг. 

9.           Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша понуђена цена еуропремиум 121,00 дин/л, еуродизел 124,50 дин/л 



,течни нафтни гас 65,75 дин/л и морторно уље 317,42  дин/кг све уз 

приложену скалу попуста на переузете количине нафтних деривата. 

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача – 

нема подизвођача.  

11. Датум доношења одлуке о додели уговора - 12.04.2017. године  

12.          Датум закључења уговора – 12.04.2017. године  

13.         Основни подаци о добављачу: „НИС“ а.д. Народног фронта бр. 12 Нови 

Сад , Блок промет Зрењанин ул. Београдска бр.26. Број текућег рачуна:160 – 

325082-68 , ПИБ 104052135 мат. бр. 20084693. 

14. Период важења уговора – годину дана од 27.04.2017. године до дана 
26.04.2018. године. 

15.  Околности које представљају основ за измену уговора -објективне 

оправдане околности или елементи више силе. 

 

 

 

 

 


