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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-127/19-12 
Датум: 16.08.2019. године 

Б е о г р а д 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/15), Извештаја Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-127/19-11 од 
31.07.2019. године, доносим 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
 ЈН 127/19 

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у поступку јавне набавке добара Гориво (нафтни 

деривати) за потребе ПУ - екстерне пумпе, обликован по партијама, ЈН број 127/19, 
 
- за партију 1. Гориво за ПУ Нови Пазар -ПС Тутин,  на период важења од две године, 
односно за 2019. годину и  2020. годину, са понуђачем: 
 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 
 
на износ процењене вредности предметне набавке од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(понуђена вредност за оквирне количине износи 7.209.320,00 динара без ПДВ-а) и то за 
2019. годину у висини процењене вредности набавке од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине за 2019. годину износи 3.604.660,00 динара без 
ПДВ-а) и за 2020. годину у висини процењене вредности набавке од 4.000.000,00 динара 
без ПДВ-а, (понуђена вредност за оквирне количине за 2020. годину износи 3.604.660,00 
динара без ПДВ-а); 
 
- за партију 2 - Гориво за ПУ Чачак - ПС Лучани, на период важења од две године, 
односно за 2019. годину и 2020. годину, са понуђачем: 
 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 
 
на износ процењене вредности предметне набавке од 2.200.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине износи 2.175.296,00 динара без ПДВ-а) и то за 
2019. годину у висини процењене вредности набавке од 1.100.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине за 2019. годину износи 1.087.648,00 динара без 
ПДВ-а) и  за 2020. годину у висини процењене вредности набавке од 1.100.000,00 динара 
без ПДВ-а, (понуђена вредност за оквирне количине за 2020. годину износи 1.087.648,00 
динара без ПДВ-а); 
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- за партију 3 – Гориво за ПУ Панчево - ПС Бела Црква на период важења од две 
године, односно за 2019. годину и  2020. годину, са понуђачем: 
 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 
 
на износ процењене вредности предметне набавке од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине износи 2.790.576,00 динара без ПДВ-а) и то за 
2019. годину у висини процењене вредности набавке од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине за 2019. годину износи 1.395.288,00 динара без 
ПДВ-а) и  за 2020. годину у висини процењене вредности набавке од 2.000.000,00 динара 
без ПДВ-а, (понуђена вредност за оквирне количине за 2020. годину износи 1.395.288,00 
динара без ПДВ-а); 
 
- за партију 4 – Гориво за за ПУ Панчево - ПС Алибунар на период важења од две 
године, односно за 2019. годину и  2020. годину, са понуђачем: 
 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 
 
на износ процењене вредности предметне набавке од 3.600.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине износи 2.417.976,00 динара без ПДВ-а) и то за 
2019. годину у висини процењене вредности набавке од 1.800.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине за 2019. годину износи 1.208.988,00 динара без 
ПДВ-а) и  за 2020. годину у висини процењене вредности набавке од 1.800.000,00 динара 
без ПДВ-а, (понуђена вредност за оквирне количине за 2020. годину износи 1.208.988,00  
динара без ПДВ-а) и 
 
- за партију 5 – Гориво за ПУ Шабац -ПС Љубовија на период важења од две године, 
односно за 2019. годину и  2020. годину, са понуђачем: 
 

„Дрина-Петрол М“  д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 42 
 

на износ процењене вредности предметне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине износи 5.666.328,00 динара без ПДВ-а) и то за 
2019. годину у висини процењене вредности набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине за 2019. годину износи 2.833.164,00  динара без 
ПДВ-а) и  за 2020. годину у висини процењене вредности набавке од 3.000.000,00 динара 
без ПДВ-а, (понуђена вредност за оквирне количине за 2020. годину износи  2.833.164,00  
динара без ПДВ-а). 
 

2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 

3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Министарства унутрашњих послова 
у року од три дана од дана њеног доношења. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 
I 
 

На основу члана 32, 40. и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добара 07 број 404-ЈН-127/19-02 од 24.06.2019. године, Министарство унутрашњих 
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послова као Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку 
добара: Гориво (нафтни деривати) за потребе ПУ - екстерне пумпе, обликован по партијама,  ЈН број 
127/19. 
 
 Укупна процењена вредност јавне набавке  за 2019. и 2020. годиину износи 23.800.000,00 динара 
без ПДВ-а и то:  

- процењена вредност за 2019. годину износи 11.900.000,00 динара без ПДВ-а и 
- процењена вредност за 2020. годину износи 11.900.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Процењене вредности предметне набавке по партијама и годинама:  
 

Назив партије 

Процењена 
вредност за 
2019. годину 
без ПДВ-а 

Процењена 
вредност за 
2020. годину 
без ПДВ-а 

 
Укупно по 
партијама 

Партија 1 -  Гориво за ПУ Нови Пазар 
-ПС Тутин 

4.000.000,00 
динара 

4.000.000,00 
динара 

8.000.000,00 
динара 

Партија 2 - Гориво за ПУ Чачак - ПС 
Лучани 

1.100.000,00 
динара 

1.100.000,00 
динара 

2.200.000,00 
динара 

Партија 3 - Гориво за ПУ Панчево - 
ПС Бела Црква 

2.000.000,00 
динара 

2.000.000,00 
динара 

4.000.000,00 
динара 

Партија 4- Гориво за  ПУ Панчево  - 
ПС Алибунар 

1.800.000,00 
динара 

1.800.000,00 
динара 

3.600.000,00 
динара 

Партија 5 - Гориво за  ПУ Шабац -ПС 
Љубовија 

3.000.000,00 
динара 

3.000.000,00 
динара 

6.000.000,00 
динара 

Укупно по годинама без ПДВ-а: 11.900.000,00 
динара 

11.900.000,00 
динара 

23.800.0000,00 
динара 

 
 

 Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4264. 
  
 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
 Благовремено, тј. до дана 10.07.2019. године до 10:00 сати пристигле су понуде следећих 
понуђача: 
 

1. „НОВА ТРГОВИНА“ д.о.о., Тутин, Веље поље 4,  
2. „Дрина-Петрол М“  д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 42,  
3. „CAR GAS“ d.o.o, Банатски Карловац, ул. Немањина бб и 
4. „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д. 

 
 Поступак отварања понуда спроведен је дана 10.07.2019 године, са почетком у 11:00 часова, а 
окончан истог дана у 11:30 часова. 
 
 Након наведеног рока, дана 10.07.2019. године у 12:46 часова, пристигла је неблаговремена 
понуда 07 број 404-ЈН-127/19-10  привредног друштва „МИЛЕТИЋ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Јагодина, Марка 
Краљевића бб. Имајући у виду да  је предметна понуда неблаговремена, Наручилац је исту вратио 
неотворену сходно члану 104. став 4. Закона о јавним набавкама. 
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II 

 
Преглед понуда за партију 1 -  Гориво за ПУ Нови Пазар -ПС Тутин 

 
Утврђено је следеће: 
 
1) да је понуда понуђача „НОВА ТРГОВИНА“ д.о.о., Тутин, Веље поље 4, 07 број 404-ЈН-
127/19-06 од 08.07.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи  
7.281.500,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 3.640.750,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 3.640.750,00 динара 
без ПДВ-а; 
критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од две 
године(за 2019.  и 2020. годину). Оквирни споразум ће бити закључен на укупан износ одобрених 
новчаних средстава за предметну набавку; 
вредност и трајање уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке и важи годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске 
реализације у зависности који услов први наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години; 
фиксност цене: Цена добара је одређена Одлуком и ценовником Добављача која важи на дан 
испоруке, а која je у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Добаваљача 
о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 
усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата и дата је према паритету бензинска 
станица понуђача са које се преузима гориво, укључујући све зависне и пратеће трошкове. У 
случају промене цене добaра, примењује се цена по ценовнику Добављача, која важи на дан 
испоруке, уз обавезу Добављача, да о промени цена писаним путем обавести Наручиоца у року 
од 2 (два) дана пре ступања ценовника на снагу. 
начин плаћања: у року до 45 дана од пријема појединачне фактуре. Фактурисање се врши 15-ог 
(петнаестог) календарског дана у месецу за продају остварену у првих 15 (петнаест) календарских 
дана у текућем месецу. Од 16-ог (шеснаестог) дана у месецу до краја тог месеца, фатурисање се 
врши последњег дана у текућем месецу.  
место испоруке: малопродајни објекти – бензинске станице Добављача на територији ПУ Нови 
Пазар - ПС Тутин; 
рок и динамика испоруке Сукцесивно у складу са потребама Наручиоца. Испорука се врши 
одмах прилоком доласка представника Наручиоца на бензинску станицу Добаваљача 
квалитет: Квалитет горива мора бити у складу са свим важећим позитивно правним прописима и 
стандардима у Републици Србији. Понуђач гарантује да су предметна добра квалитета 
прописаног позитивно правним прописима, стандардима и захтевима Наручиоца.  
рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
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2) да је понуда понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, 07 
број 404-ЈН-127/19-09 од 10.07.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи  
7.209.320,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 3.604.660,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 3.604.660,00 динара 
без ПДВ-а; 
критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од две 
године(за 2019. и 2020. годину) .Оквирни споразум ће бити закључен на укупан износ одобрених 
новчаних средстава за предметну набавку; 
вредност и трајање уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке и важи годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске 
реализације у зависности који услов први наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години; 
фиксност цене: Цена добара је одређена Одлуком и ценовником Добављача која важи на дан 
испоруке, а која je у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Добаваљача 
о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 
усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата и дата је према паритету бензинска 
станица понуђача са које се преузима гориво, укључујући све зависне и пратеће трошкове. У 
случају промене цене добaра, примењује се цена по ценовнику Добављача, која важи на дан 
испоруке, уз обавезу Добављача, да о промени цена писаним путем обавести Наручиоца у року 
од 2 (два) дана пре ступања ценовника на снагу. 
начин плаћања:  у року до 45 дана од пријема појединачне фактуре. Фактурисање се врши 15-ог 
(петнаестог) календарског дана у месецу за продају остварену у првих 15 (петнаест) календарских  
дана у текућем месецу. Од 16-ог (шеснаестог) дана у месецу до краја тог месеца, фатурисање се 
врши последњег дана у текућем месецу.  
место испоруке: малопродајни објекти – бензинске станице Добављача на територији ПУ Нови 
Пазар - ПС Тутин; 
рок и динамика испоруке Сукцесивно у складу са потребама Наручиоца. Испорука се врши 
одмах прилоком доласка представника Наручиоца на бензинску станицу Добаваљача 
квалитет: Квалитет горива мора бити у складу са свим важећим позитивно правним прописима и 
стандардима у Републици Србији. Понуђач гарантује да су предметна добра квалитета 
прописаног позитивно правним прописима, стандардима и захтевима Наручиоца.  
рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 

 
У складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама, рачунском провером понуде понуђача 
„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д,  07 број 404-ЈН-127/19-09 од 
10.07.2019. године, утврђено је да је дошло до рачунске грешке у обрасцу понуде за партију 1 -  
Гориво за ПУ Нови Пазар -ПС Тутин  и то: 
- за ставку под редним бројем 1. EVRO PREMIJUM BMB 95,  погрешно је обрачунат ПДВ, тако 
што је у колони износ ПДВ-а дошло до грешке и стоји 460.940,00 динара а треба да стоји 
461.092,00 динара и у колони Укупна вредност понуде за оквирне количине са износом ПДВ-а 
стоји 2.766.400,00 динара а треба да стоји 2.766.552,00 динара. 
- за ставку под редним бројем 2. EVRO DIZEL - погрешно је обрачунат ПДВ. Наиме, у колони 
ПДВ дошло је до грешке, стоји 259.800,00 динара а треба да стоји 259.840,00 динара, и у 



6 
 

колони Укупна вредност понуде за оквирне количине са износом ПДВ-а стоји 1.559.000,00 
динара а треба да стоји 1.559.040,00 динара.  
Мења се и износ ПДВ-а (укупно за обе ставке), у понуди стоји 720.740,00 динара а треба да стоји 
720.932,00 динара, као и укууна вреднсот понуде са ПДВ-ом, у понуди стоји 4.325.400,00 динара, 
а треба да стоји 4.325.592,00 динара. Због настале грешке мења се и укупна понуђена цена са 
ПДВ-ом укупно за две године (2019. и 2020. годину) уместо износа од 8.650.800,00 динара, 
треба да стоји 8.651.184,00 динара.  
 Понуђач се благовремено сагласио са рачунском исправком. 

 
Преглед понуда за партију 2 - Гориво за ПУ Чачак - ПС Лучани  

 
Утврђено је следеће: 

 
1) да је понуда понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, 07 
број 404-ЈН-127/19-09 од 10.07.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
2.175.296,00  динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 1.087.648,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 1.087.648,00 динара 
без ПДВ-а; 
критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од две 
године (за 2019. и 2020. годину). Оквирни споразум ће бити закључен на укупан износ одобрених 
новчаних средстава за предметну набавку; 
вредност и трајање уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке и важи годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске 
реализације у зависности који услов први наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години; 
фиксност цене: Цена добара је одређена Одлуком и ценовником Добављача која важи на дан 
испоруке, а која je у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Добаваљача 
о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 
усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата и дата је према паритету бензинска 
станица понуђача са које се преузима гориво, укључујући све зависне и пратеће трошкове. 
У случају промене цене добaра, примењује се цена по ценовнику Добављача, која важи на дан 
испоруке, уз обавезу Добављача, да о промени цена писаним путем обавести Наручиоца у року 
од 2 (два) дана пре ступања ценовника на снагу. 
начин плаћања: у року до 45 дана од пријема појединачне фактуре. Фактурисање се врши 15-ог 
(петнаестог) календарског дана у месецу за продају остварену у првих 15 (петнаест) календарских 
дана у текућем месецу. Од 16-ог (шеснаестог) дана у месецу до краја тог месеца, фатурисање се 
врши последњег дана у текућем месецу.  
место испоруке: малопродајни објекти – бензинске станице Добављача на територији  ПУ 
Чачак – ПС Лучани. 
рок и динамика испоруке Сукцесивно у складу са потребама Наручиоца. Испорука се врши 
одмах прилоком доласка представника Наручиоца на бензинску станицу Добаваљача; 
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квалитет: Квалитет горива мора бити у складу са свим важећим позитивно правним прописима и 
стандардима у Републици Србији. Понуђач гарантује да су предметна добра квалитета 
прописаног позитивно правним прописима, стандардима и захтевима Наручиоца.   
рок важења понуде:  90 дана од дана отварања понуде. 
 
У складу са чланом 93. став 4 Закона о јавним набавкама рачунском провером понуде понуђача 
„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д,  07 број 404-ЈН-127/19-09 од 
10.07.2019.  године утврђено је да је дошло до рачунске грешке у обрасцу понуде за партију 2 - 
Гориво за ПУ Чачак - ПС Лучани и то: 
- за ставку под редним бројем 1. EVRO PREMIJUM BMB 95,  погрешно је обрачунат ПДВ. 
Наиме, у колони износ ПДВ-а дошло је до грешке и стоји 194.080,00 динара а треба да стоји 
194.144,00 динара, и у колони Укупна вредност понуде за оквирне количине са износом ПДВ-а 
стоји 1.164.800,00 динара а треба да стоји 1.164.864,00 динара. 
- за ставку под редним бројем 2. EVRO DIZEL - погрешно је обрачунат ПДВ. Наиме, у колони 
ПДВ дошло је до грешке, стоји 23.382,00 динара а треба да стоји 23.385,60 динара, и у колони 
Укупна вредност понуде за оквирне количине са износом ПДВ-а стоји 140.310,00 динара а треба 
да стоји 140.313,60 динара.  
Мења се и износ ПДВ-а (укупно за обе ставке),  у понуди стоји 217.462,00 динара а треба да 
стоји 217.529,60 динара, као и укпуна вредност понуде са ПДВ-ом, у понуди стоји 
1.305.110,00 динара  а треба да стоји 1.305.177,60 динара.    
Због настале грешке мења се и укупна понуђена цена са ПДВ-ом укупно за две године (2019. и 
2020. годину) уместо износа од 2.610.220,00 динара, треба да стоји 2.610.355,20 динара. 
 Понуђач се благовремено сагласио са рачунском исправком. 
 

 
Преглед понуда за партију 3 - Гориво за ПУ Панчево - ПС Бела Црква 
 

Утврђено је следеће: 
 

1) да је понуда понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, 07 
број 404-ЈН-127/19-09 од 10.07.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
2.790.576,00  динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 1.395.288,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 1.395.288,00 динара 
без ПДВ-а; 
критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од две 
године (за 2019.  и 2020. годину). Оквирни споразум ће бити закључен на укупан износ одобрених 
новчаних средстава за предметну набавку; 
вредност и трајање уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке и важи годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске 
реализације у зависности који услов први наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години; 
фиксност цене: Цена добара је одређена Одлуком и ценовником Добављача која важи на дан 
испоруке, а која je у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Добаваљача 
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о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 
усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата и дата је према паритету бензинска 
станица понуђача са које се преузима гориво, укључујући све зависне и пратеће трошкове. 
У случају промене цене добaра, примењује се цена по ценовнику Добављача,, која важи на дан 
испоруке, уз обавезу Добављача да о промени цена писаним путем обавести Наручиоца у року од 
2 (два) дана пре ступања ценовника на снагу. 
начин плаћања: у року до 45 дана од пријема појединачне фактуре. Фактурисање се врши 15-ог 
(петнаестог) календарског дана у месецу за продају остварену у првих 15 (петнаест) календарских 
дана у текућем месецу. Од 16-ог (шеснаестог) дана у месецу до краја тог месеца, фатурисање се 
врши последњег дана у текућем месецу.  
место испоруке: малопродајни објекти – бензинске станице Добављача на територији ПУ 
Панчево – ПС Бела Црква. 
рок и динамика испоруке Сукцесивно у складу са потребама Наручиоца. Испорука се врши 
одмах прилоком доласка представника Наручиоца на бензинску станицу Добаваљача 
квалитет: Квалитет горива мора бити у складу са свим важећим позитивно правним прописима и 
стандардима у Републици Србији. Понуђач гарантује да су предметна добра квалитета 
прописаног позитивно правним прописима, стандардима и захтевима Наручиоца.   
рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
У складу са чланом 93. став 4 Закона о јавним набавкама рачунском провером понуде понуђача 
„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д,  07 број 404-ЈН-127/19-09 од 
10.07.2019.  године утврђено је да је дошло до рачунске грешке у обрасцу понуде за партију 3 - 
Гориво за ПУ Панчево - ПС Бела Црква и то 
- за ставку под редним бројем 1. EVRO PREMIJUM BMB 95,  погрешно је обрачунат ПДВ. 
Наиме, у колони износ ПДВ-а дошло је до грешке стоји 242.600,00 динара а треба да стоји 
242.680,00 динара, и у колони Укупна вредност понуде за оквирне количине са износом ПДВ-а 
стоји 1.456.000,00 динара а треба да стоји 1.456.080,00 динара. 
- за ставку под редним бројем 2. EVRO DIZEL - погрешно је обрачунат ПДВ. Наиме, у  колони 
ПДВ дошло је до грешке, стоји 36.272,00 динара а треба да стоји 36.377,60 динара, и у колони 
Укупна вредност понуде за оквирне количине са износом ПДВ-а стоји 218.260,00 динара а треба 
да стоји 218.265,60 динара. 
Мења се и износ ПДВ-а (укупно за обе ставке),  у понуди стоји 278.972,00 динара а треба да 
стоји 279.057,60 динара, као и укпуна вредност понуде са ПДВ-ом, у понуди стоји 1.674.260,00 
динара  а треба да стоји 1.674.345,60 динара.    
Због настале грешке мења се и укупна понуђена цена са ПДВ-ом укупно за две године (2019. и 
2020. годину)  уместо износа од 3.348.520,00 динара, треба да стоји 3.348.691,20 динара.  
 Понуђач се благовремено сагласио са рачунском исправком. 

 
 

Преглед понуда за партију 4 - Гориво за за ПУ Панчево  - ПС Алибунар 
 
 

Утврђено је следеће 
 
1) ) да је понуда понуђача „CAR GAS“ d.o.o, Банатски Карловац, ул. Немањина бб, 07 број 
404-ЈН-127/19-08 од 10.07.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени 
услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
2.436.840,00 динара без ПДВ-а, након рачунске исправке 
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Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 1.218.420,00 динара 
без ПДВ-а, након рачунске исправке; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 1.218.420,00 динара 
без ПДВ-а, након рачунске исправке; 
критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од две 
године(за 2019. и 2020. годину). Оквирни споразум ће бити закључен на укупан износ одобрених 
новчаних средстава за предметну набавку; 
вредност и трајање уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке и важи годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске 
реализације у зависности који услов први наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години; 
фиксност цене: Цена добара је одређена Одлуком и ценовником Добављача која важи на дан 
испоруке, а која je у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Добаваљача 
о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 
усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата и дата је према паритету бензинска 
станица понуђача са које се преузима гориво, укључујући све зависне и пратеће трошкове. 
У случају промене цене добaра, примењује се цена по ценовнику Добављача, која важи на дан 
испоруке, уз обавезу Добављача да о промени цена писаним путем обавести Наручиоца у року од 
2 (два) дана пре ступања ценовника на снагу. 
начин плаћања: : у року до 45 дана од пријема појединачне фактуре. Фактурисање се врши 15-ог 
(петнаестог) календарског дана у месецу за продају остварену у првих 15 (петнаест) календарских 
дана у текућем месецу. Од 16-ог (шеснаестог) дана у месецу до краја тог месеца, фатурисање се 
врши последњег дана у текућем месецу.  
место испоруке: малопродајни објекти – бензинске станице Добављача на територији ПУ 
Панчево – ПС Алибунар. 
рок и динамика испоруке Сукцесивно у складу са потребама Наручиоца. Испорука се врши 
одмах прилоком доласка представника Наручиоца на бензинску станицу Добаваљача 
квалитет: Квалитет горива мора бити у складу са свим важећим позитивно правним прописима и 
стандардима у Републици Србији. Понуђач гарантује да су предметна добра квалитета 
прописаног позитивно правним прописима, стандардима и захтевима Наручиоца.   
рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 

У складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама рачунском провером понуде понуђача 
„CAR GAS“ d.o.o, Банатски Карловац, ул. Немањина бб, 07 број 404-ЈН-127/19-08 од 
10.07.2019.  године, утврђено је дошло до рачунске грешке у обрасцу понуде за партију  4. Гориво  
за ПУ Панчево  - ПС Алибунар и то: 
- за ставку под редним бројем 1. EVRO PREMIJUM BMB 95 – понуђена је јединична цена од 
126,33 динара без ПДВ-а, дат је рабат у износу од 4,00 динара што даје једничну цену са 
урачунатим рабатом од 122,33 динара без ПДВ-а. У колони Укупна вредност понуде за оквирне 
количине без износа ПДВ-а (које су за ову ставку  9.000 литара)  стоји  917.475,00 динара а треба 
да стоји 1.100.970,00 динара, у колони ПДВ, дошло је такође до грешке, стоји 183.495,00 динара 
а треба да стоји 220.194,00 динара.У колони - Укупна вредност понуде за оквирне количине са 
износом Пдв-а стоји  1.100.970,00 динара а треба да стоји 1.321.164,00 динара. 
- за ставку под редним бројем 2. EVRO DIZEL - понуђена је јединична цена од 134,50 динара без 
ПДВ-а, дат је рабат у износу од 4,00 динара што даје једничну цену са урачунатим рабатом од 
130,50 динара без ПДВ-а. У колони - Укупна вредност понуде за оквирне количине без износа 
ПДВ-а (које су за ову ставку 900 литара) стоји  97.875,00 динара а треба да стоји 117.450,00 
динара. У колони ПДВ, дошло је такође до грешке, стоји 19,575,00 динара а треба да стоји 
23.490,00 динара. У колони Укупна вредност понуде за оквирне количине са износом ПДВ-а 
стоји  117.450,00 динара а треба да стоји 140.940,00 динара. 
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Укупна вреднсот понуде за једну годину није како стоји 1.015.350,00 динара већ треба да стоји  
1.218.420,00 динара, укупан ПДВ није како стоји 203.070,00 динара, већ треба да стоји  
243.684,00 динара, као и укупна вредност са ПДВ-ом није како стоји 1.218.420,00 динара  већ 
треба да стоји: 1.462.104,00 динара. 
Због настале грешке мења се и укупна понуђена цена без ПДВ-а укупно за две године (2019. и 
2020. годину)  уместо износа од 2.030.700,00 динара треба да стоји 2.436.840,00 динара без 
ПДВ-а, такође и за улупну понуђену цену за две године са износом ПДВ-а, стоји  2.436.840,00  
динара са ПДВ-ом а треба да стоји  2.924.208,00 динара. 
Понуђач се благовремено сагласио са рачунском исправком. 
 

 
2) да је понуда понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, 07 
број 404-ЈН-127/19-09 од 10.07.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
2.417.976,00  динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 1.208.988,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 1.208.988,00 динара 
без ПДВ-а; 
критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од две 
године(за 2019. и 2020. годину). Оквирни споразум ће бити закључен на укупан износ одобрених 
новчаних средстава за предметну набавку; 
вредност и трајање уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке и важи годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске 
реализације у зависности који услов први наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години; 
фиксност цене: Цена добара је одређена Одлуком и ценовником Добављача која важи на дан 
испоруке, а која je у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Добаваљача 
о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 
усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата и дата је према паритету бензинска 
станица понуђача са које се преузима гориво, укључујући све зависне и пратеће трошкове. 
У случају промене цене добaра, примењује се цена по ценовнику Добављача, која важи на дан 
испоруке, уз обавезу Добављача да о промени цена писаним путем обавести Наручиоца у року од 
2 (два) дана пре ступања ценовника на снагу. 
начин плаћања: у року до 45 дана од пријема појединачне фактуре. Фактурисање се врши 15-ог 
(петнаестог) календарског дана у месецу за продају остварену у првих 15 (петнаест) календарских 
дана у текућем месецу. Од 16-ог (шеснаестог) дана у месецу до краја тог месеца, фатурисање се 
врши последњег дана у текућем месецу.  
- место испоруке: малопродајни објекти – бензинске станице Добављача на територији ПУ 
Панчево – ПС Алибунар. 
рок и динамика испоруке Сукцесивно у складу са потребама Наручиоца. Испорука се врши 
одмах прилоком доласка представника Наручиоца на бензинску станицу Добаваљача 
квалитет: Квалитет горива мора бити у складу са свим важећим позитивно правним прописима и 
стандардима у Републици Србији. Понуђач гарантује да су предметна добра квалитета 
прописаног позитивно правним прописима, стандардима и захтевима Наручиоца.   
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рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
У складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама рачунском провером понуде понуђача 
„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д,  07 број 404-ЈН-127/19-09 од 
10.07.2019.  године утврђено је је дошло до рачунске грешке у обрасцу понуде за партију  4. 
Гориво  за ПУ Панчево  - ПС Алибунар и то: 
- за ставку под редним бројем 1. EVRO PREMIJUM BMB 95,  погрешно је обрачунат ПДВ. 
Наиме, у колони износ ПДВ-а дошло је до грешке стоји 218.340,00 динара а треба да стоји 
218.412,00 динара и у колони Укупна вредност понуде за оквирне количине са износом ПДВ-а 
стоји 1.310.400,00 динара а треба да стоји 1.310.472,00 динара. 
- за ставку под редним бројем 2. EVRO DIZEL - погрешно је обрачунат ПДВ. Наиме, у  колони 
ПДВ дошло је до грешке, стоји 23.382,00 динара а треба да стоји 23.385,60 динара, и у колони 
Укупна вредност понуде за оквирне количине са износом ПДВ-а стоји 140.310.00 динара а треба 
да стоји 140.313,60 динара. 
Мења се и износ ПДВ-а (укупно за обе ставке),  у понуди стоји 241.722,00 динара а треба да 
стоји 241.797,60 динара  као и укпуна вредност понуде са ПДВ-ом, у понуди стоји 1.450.710,00 
динара а треба да стоји 1.450.785,60 динара.    
Због настале грешке мења се и укупна понуђена цена са ПДВ-ом укупно за две године (2019. и 
2020. годину)  уместо износа од 2.901.420,00 динара треба да стоји 2.901.571,20 динара.  

 
 

Преглед понуда за партију 5 – Гориво за за ПУ Шабац -ПС Љубовија 
 

Утврђено је следеће: 
 

1) да је понуда понуђача „Дрина-Петрол М“  д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 42, 07 
број 404-ЈН-127/19-07 од 09.07.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
5.666.328,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 2.833.164,00  динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 2.833.164,00  динара 
без ПДВ-а; 
критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од две 
године(за 2019.  и 2020. годину). Оквирни споразум ће бити закључен на укупан износ одобрених 
новчаних средстава за предметну набавку; 
вредност и трајање уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке и важи годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске 
реализације у зависности који услов први наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години; 
фиксност цене: Цена добара је одређена Одлуком и ценовником Добављача која важи на дан 
испоруке, а која je у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Добаваљача 
о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 
усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата и дата је према паритету бензинска 
станица понуђача са које се преузима гориво, укључујући све зависне и пратеће трошкове. 
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У случају промене цене добaра, примењује се цена по ценовнику Добављача, која важи на дан 
испоруке, уз обавезу Добављача да о промени цена писаним путем обавести Наручиоца у року од 
2 (два) дана пре ступања ценовника на снагу. 
начин плаћања: у року до 45 дана од пријема појединачне фактуре. Фактурисање се врши 15-ог 
(петнаестог) календарског дана у месецу за продају остварену у првих 15 (петнаест) календарских 
дана у текућем месецу. Од 16-ог (шеснаестог) дана у месецу до краја тог месеца, фатурисање се 
врши последњег дана у текућем месецу.  
место испоруке: малопродајни објекти – бензинске станице Добављача на територији ПУ 
Шабац– ПС Љубовија. 
рок и динамика испоруке: Сукцесивно у складу са потребама Наручиоца. Испорука се врши 
одмах прилоком доласка представника Наручиоца на бензинску станицу Добаваљача 
квалитет: Квалитет горива мора бити у складу са свим важећим позитивно правним прописима и 
стандардима у Републици Србији. Понуђач гарантује да су предметна добра квалитета 
прописаног позитивно правним прописима, стандардима и захтевима Наручиоца.  
рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
Детаљним прегледом достављене понуде констатовано је да је понуђач „Дрина-Петрол М“  
д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 42, доставио доказ о поднетом захтеву Основном  суду  у 
Лозници од 01.07.2019. године, који је поднео ради издавања уверења којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за  кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Поред тога понуђач 
је доставио и доказ о поднетом захтеву Министраству унутрашњих послова ПС Љубовија од 
01.07.2019.  године, за издавање извода/уверења из казнене евиденције односно уверења 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да законски 
заступник понуђача -правног лица није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. Због оцењивања и 
вредновања понуде, од понуђача је у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама 
захтевано да достави наведена Уверења у циљу оцењивања испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 2. ЗЈН-а. Тражене доказе понуђач је благовремено доставио. 
 
  

III 
 

За партију 1 - Гориво за ПУ Нови Пазар-ПС Тутин, Наручилац је прибавио прихватљиве 
понуде понуђача: „НОВА ТРГОВИНА“ д.о.о., Тутин, Веље поље 4, по понуђеној укупној 
цени за оквирне количине за 2019. и 2020. годину, од 7.281.500,00 динара без ПДВ-а и „Лукоил 
Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д по понуђеној укупној цени за оквирне 
количине за 2019. и 2020. годину,  од 7.209.320,00 динара без ПДВ-а. 
 
За партију 2 - Гориво за ПУ Чачак - ПС Лучани, Наручилац је прибавио прихватљиву понуду 
понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, по понуђеној 
укупној цени за оквирне количине за 2019. и 2020. годину, од 2.175.296,00 динара без ПДВ-а; 
 
За партију 3 - Гориво за ПУ Панчево - ПС Бела Црква, Наручилац је прибавио прихватљиву 
понуду понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, по 
понуђеној укупној цени за оквирне количине за 2019. и 2020. годину, од 2.790.576,00  динара без 
ПДВ-а; 
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За партију 4 – Гориво за за ПУ Панчево  - ПС Алибунар, Наручилац је прибавио 
прихватљиве понуду понуђача „CAR GAS“ d.o.o, Банатски Карловац, ул. Немањина бб, по 
понуђеној укупној цени за оквирне количине за  2019. и 2020. годину,  од 2.436.840,00 динара без 
ПДВ-а и Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, по понуђеној 
укупној цени за оквирне количине за  2019. и 2020. годину,  од 2.417.976,00  динара без ПДВ-а 
 
За партију 5 - Гориво за за ПУ Шабац -ПС Љубовија, је прибавио прихватљиву понуду 
понуђача Дрина-Петрол М“  д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 42, по понуђеној укупној 
цени за оквирне количине за 2019. и 2020. годину, од 5.666.328,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
 
 

IV 
 

 На основу напред наведеног, помоћник министра - начелник Сектора у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума за набавку добара: Гориво (нафтни деривати) за потребе ПУ 
- екстерне пумпе, обликованом по партијама, ЈН број 127/19,  закључује оквирни споразум  
 
- за партију 1. -  Гориво за ПУ Нови Пазар -ПС Тутин,  на период од две године, односно 
2019. и 2020. годину на износ процењене вредности од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2019. годину износи 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину 
износи 4.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д; 
 

 - за партију 2 - Гориво за ПУ Чачак - ПС Лучани, на период од две године, односно 2019. и  
2020. годину на износ процењене вредности од 2.200.000,00 динара без ПДВ-а (процењена 
вредност за 2019. годину износи 1.100.000,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину износи 
1.100.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д; 
 
 

- за партију 3 – Гориво за ПУ Панчево - ПС Бела Црква, на период од две године, односно 
2019. и  2020. годину на износ процењене вредности од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2019. годину износи 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину 
износи 2.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д; 
 
 
- за партију 4 - Гориво за за ПУ Панчево - ПС Алибунар, на период од две године, односно 
2019. и  2020. годину на износ процењене вредности од 3.600.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2019. годину износи 1.800.000,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину 
износи 1.800.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д и 
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- за партију 5 - Гориво за за ПУ Шабац -ПС Љубовија, на период од две године, односно 
2019. и  2020. годину на износ процењене вредности од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2019. годину  износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину 
износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 

„Дрина-Петрол М“  д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 42. 
 

            
                   
На основу изнетог, одлучено је као у дипозитиву ове Одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објеве ове Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама. 
       
 
 

ПОМОЋНИК  МИНИСТРА   
    НАЧЕЛНИКА СЕКТОРА  

  
 
                           Жељко Веселиновић 


