
            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

за централизовану јавну набавку  

 

       НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ  

 

По закљученим оквирним споразумима Управе за заједничке послове републичких органа 

број: 

404-02-521/2017-01 за Evro premium BMB 95 и 404-02-522/2017-01 за Evro dizel  

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Канцеларија за Косово и Метохију, Београд, 

Булевар Михајла Пупина бр.2, www.kim.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе      

Врста предмета јавне набавке: Добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је 

набавка горива – Evro premium BMB 95 и евро дизел за потребе Канцеларије за Косово и Метохију  

ОРН: 09132100 – безоловни бензин, 09134200 – Дизел гориво 

Уговорена вредност:  

Evro premium BMB 95 – 3.922.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.706.400,00 динара са ПДВ-ом 

Evro dizel – 3.653.650,00 динара без ПДВ-а, односно 4.384.380,00 динара са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна 

Понуђена цена: 3.922.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.706.400,00 динара са ПДВ-ом за Evro 

premium BMB 95 

3.653.650,00 динара без ПДВ-а, односно 4.384.380,00 динара са ПДВ-ом за Evro dizel 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.922.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.706.400,00 

динара са ПДВ-ом за Evro premium BMB 95 

3.653.650,00 динара без ПДВ-а, односно 4.384.380,00 динара са ПДВ-ом за Evro dizel  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: не наступа са подизвођачима 

Датум доношења одлуке о додели уговора: / 

Уговор је закључен су на основу оквирних споразума Управе за заједничке послове републичких 

органа број: 404-02-521/2017-01 за Evro premium BMB 95 и 404-02-522/2017-01 за Evro dizel 

Датум закључења уговора: 05.04.2018. године 

Основни подаци о добављачу: НИС А.Д. НОВИ САД са седиштем у Новом Саду, улица 

Народног фронта бр.12, ПИБ 104052135, матични број 20084693 

Период важења уговора: до истека уговором предвиђеног рока од годину дана од дана закључења 

уговора 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

 

 

http://www.kim.gov.rs/

