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Клиника за психијатријске болести  

„Др Лаза Лазаревић“ Београд, Вишеградска бр. 26 

Емаил: nabavnasluzba@lаzаlаzаrеvic.rs 

Редни број јавне набавке: ј.н.о.п. бр. 01/2020 

 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“ (бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) у својству Наручиоца достављамо: 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

За јавну набавку добара у отвореном поступку ј.н.о.п. бр.01/2020  

Погонско гориво 

 

 

• За коју  је спроведен отворени поступак јавне набавке,  по позиву за 

подношење понуда бр. 4428 објављеном на Порталу УЈН дана 

22.05.2020.године. 

 

• Предмет јавне набавке добара је: ПОГОНСКО ГОРИВО 

 

• Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији : 

09130000 – Нафта и дестилати 

Јавна набавка обухвата набавку  погонског горива на годишњем нивоу за 2020.г. 

• Критеријум за доделу уговора  је:  најнижа понуђена цена. 

 

•До истека рока за подношење понуда, 01.07.2020.г. на адресу наручиоца 

благовремено је приспелa 1 (једна) понуда: 

• Од укупно 1 приспеле понуде : 

-  најнижу  понуђену  цену понудио је понуђач  „ НИС А.Д.“ Нови Сад, ул. 

Милентија Поповића бр. 1, Београд  у износу од  1.266.500,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

• По извршеној стручној оцени понуда као прихватљиве оцењена је  1 (једна) 

понуда, од 1 (једне) благовремене понуде :   

• најнижу цену понудио је понуђач  „ НИС А.Д.“  Нови Сад, ул. Милентија 

Поповића бр. 1, Београд  у износу од  1.266.500,00 динара без ПДВ-а. 

 

*  Уговор (наш бр.) бр. 6263 од 22.07.2020.г.  бр. Добављача DWN122300/ud-

pr/07111/2020  од 28.07.2020.г. за јавну набавку ј.н.о.п. бр. 01/2020 – Набавка 

погонског горива, закључен је са изабраним  понуђачем „ НИС А.Д.“  Нови Сад, 

ул. Милентија Поповића бр. 1, Београд  

*Закључен уговор за јавну набавку је са роком важности до 28.07.2021.г. 
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• Основ за измену  уговора  за јавну набавку добара у отвореном поступку – 

Набавка погонског горива . 

- Нема посебних околности као основа за измену уговора, осим ако наступе 

околности утврђене одредбама закона о облигационим односима. 

 

 

 

 

 

 

Одговорно лице Клинике, 

в.д. директора Клинике, 

____________________________________ 

Доц. др сци.мед. Ивана Сташевић Карличић 


