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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-16/19-13 
Датум: 09.05.2019. године 

Б е о г р а д 
 

На основу члана 108. и 109. 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-16/19-12 
од 24.04.2019. године, доносим 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
 ЈН 16/19 

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у поступку јавне набавке добара – Нафтни 

деривати (гориво) за потребе Министарства унутрашњих послова, обликован по 
партијама, ЈН број 16/19 
 
- за партију 1. Гориво (нафтни деривати) за потребе Министарства унутрашњих 
послова – интерне пумпе Министарства – седиште,  на период важења од две године, 
односно за 2019. годину и  2020. годину, са понуђачем: 
 

„НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, 

на износ процењене вредности од 280.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност 
за оквирне количине 278.906.535,00 динара без ПДВ-а) и то за 2019. годину у висини 
процењене вредности набавке од 150.000.000,00 динара без ПДВ-а, (понуђена вредност за 
оквирне количине за 2019. годину износи 151.046.215,00 динара без ПДВ-а) и  за 2020. 
годину у висини процењене вредности набавке од 130.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине за 2020. годину износи 127.860.320,00 динара без 
ПДВ-а); 
 
- за партију 2 - Гориво (нафтни деривати) на малопродајним објектима добављача – 
екстерне пумпе, на период важења од две године, односно за 2019. годину и 2020. годину, 
са понуђачем: 
 

„НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, 

на износ процењене вредности од 674.200.000,00 динара без ПДВ-а, (понуђена вредност 
за оквирне количине 651.717.410,00 динара без ПДВ-а)  и то за 2019. годину у висини 
процењене вредности набавке од 337.100.000,00 динара без ПДВ-а, (понуђена вредност за 
оквирне количине за 2019. годину износи 325.858.705,00 динара без ПДВ-а) и  за 2020. 
годину у висини процењене вредности набавке од 337.100.000,00 динара без ПДВ-а, 
(понуђена вредност за оквирне количине за 2020. годину износи 325.858.705,00 динара без 
ПДВ-а). 
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- за партију 4 – Гориво за ПУ Зрењанин – ПС Сечањ, на период важења од две године, 
односно за 2019. годину и  2020. годину, са понуђачем: 
 

„KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28, 
 
на износ процењене вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, (понуђена вредност за 
оквирне количине 1.643.600,00 динара без ПДВ-а) и то за 2019. годину у висини 
процењене вредности набавке од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, (понуђена вредност за 
оквирне количине за 2019. годину износи 821.800,00 динара без ПДВ-а) и  за 2020. годину у 
висини процењене вредности набавке од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, (понуђена 
вредност за оквирне количине за 2020. годину износи 821.800,00 динара без ПДВ-а). 
 

2. ОБУСТАВЉА СЕ поступак  
 
- за партију 3 - Гориво за ПУ Нови Пазар, ПС Тутин,  из разлога што наручилац 
није прибавио ниједну прихватљиву понуду, 
- за пaртију 5 - Гориво за ПУ Чачак –  ПС Лучани, из разлога што наручилац није 
прибавио ниједну понуду; 
- за партију 6 - Гориво за ПУ Панчево – ПС Бела Црква, из разлога што наручилац 
није прибавио ниједну прихватљиву понуду , 
- за  партију 7- Гориво за ПУ Панчево – ПС Алибунар, из разлога што наручилац 
није прибавио ниједну прихватљиву понуду и 
- за партију 8 - Гориво за за ПУ Шабац – ПС Љубовија из разлога што наручилац    
није прибавио ниједну понуду 

 
3.  ОДБИЈАЈУ СЕ понуде понуђача: „MILETIĆ KOMERC“ д.о.о. Параћин, Шалудовац, 

„НОВА ТРГОВИНА“ д.о.о. Тутин, Веље поље бб и  „CAR GAS“ д.о.о. Банатски Карловац,    
Немањина бб, као неприхватљиве. 
 

4. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 

5. 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-16/19-02 од 01.04.2019. године, Министарство 
унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног 
споразума за набавку добара: Нафтни деривати (гориво) за потребе Министарства унутрашњих 
послова, обликован по партијама, ЈН број 16/19. 

 
 Укупна процењена вредност јавне набавке за 2019. и 2020. годину износи 980.000.000,00 

динара без ПДВ-а и то:  
- процењена вредност за 2019. годину износи 500.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
- процењена вредност за 2020. годину износи 480.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
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Процењене вредности јавне 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 (нафтни деривати) 
за потребе Министарства унутрашњих 
послова – интерне пумпе 
Министарства - седиште 

150.000.000,00 
динара 

130.000.000,00 
динара 

280.000.000,00 
динара 

Партија 2 – Гориво (нафтни деривати) 
на малопродајним објектима 
Добављача – екстерне пумпе  

 
337.100.000,00 

динара 

 
337.100.000,00 

динара 

 
674.200.000,00 

динара 
Партија 3 -  Гориво за ПУ Нови Пазар 
-ПС Тутин 

4.000.000,00 
динара 

4.000.000,00 
динара 

8.000.000,00 
динара 

Партија 4 - Гориво за ПУ Зрењанин  -
ПС Сечањ 

1.000.000,00 
динара 

1.000.000,00 
динара 

2.000.000,00 
динара 

Партија 5 - Гориво за ПУ Чачак - ПС 
Лучани 

1.100.000,00 
динара 

1.100.000,00 
динара 

2.200.000,00 
динара 

Партија 6 - Гориво за ПУ Панчево - 
ПС Бела Црква 

2.000.000,00 
динара 

2.000.000,00 
динара 

4.000.000,00 
динара 

Партија 7- Гориво за за ПУ Панчево  - 
ПС Алибунар 

1.800.000,00 
динара 

1.800.000,00 
динара 

3.600.000,00 
динара 

Партија 8 - Гориво за 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: 500.000.000,00 
динара 

480.000.000,00 
динара 

980.000.000,00 
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 22.04.2019. године до 10:00 сати пристигле су понуде следећих 
понуђача и то по наведеном редоследу: 

 
1.  „MILETIĆ KOMERC“д.о.о. Параћин, Шалудовац, 
2. „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, 
3. „НОВА ТРГОВИНА“ д.о.о. Тутин, Веље поље бб, 
4. „KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28 и 
5. „CAR GAS“ д.о.о. Банатски Карловац, Немањина бб. 

 
 Поступак отварања понуда спроведен је дана 22.04.2019 године, са почетком у 12:00 
часова, а окончан истог дана у 12:30 часова. 
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II 
 

Преглед понуда за партију 1 - Гориво (нафтни деривати) за потребе Министарства 
унутрашњих послова – интерне пумпе Министарства – седиште 

 
Утврђено је следеће: 
 
1) да је понуда понуђача „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, 07 број 404-ЈН-16/19-07 
од 22.04.2019. године, за партију 1., 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  
278.906.535,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 151.046.215,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 127.860.320,00 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 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; 
ценa: Добављач се обавезује да свакодневно доставља Наручиоцу, писаним путем, обавештење о 
ценама  утврђеним на начин који је дефинисан  у обрасцу понуде. Добављач је одговоран за 
тачан обрачун цена, уз тачну примену средњих котацијских цена; 
Јединичне цене обухватају све трошкове које има Добављач у вези  са испоруком; 
начин плаћања: У року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/12); 
место испоруке: FCO – интерне пумпе Министарства, седишта Полицијских Управа: 1. Београд,  
2. Нови Сад  3.Панчево, 4. Пожаревац и  5. Врање; 
рок и динамика испоруке: Сукцесивно, по захтеву и потребама Наручиоца најкасније 5 (пет) 
дана од пријема писменог захтева Наручиоца, а у случају хитности у року до 48h; 
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. 
 
Рачунском провером понуде понуђача „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, 
установљене су рачунске грешке и то у Обрасцу понуде  са обрасцем  структуре цене  за 2020. 
годину  у табели  број 2. за Безоловни моторни бензин EVRO PREMIJUM BMB 95, где за ставку 
под редним бројем 15 - ПДВ  стоји  15.974.538,00 а  треба да стоји 15.974.530,00. Због рачунске 
грешке у рачунању ПДВ-а и ставка 16 - Укупна цена (вредност) са ПДВ  РСД  (14 + 15) је 
погрешна, стоји  95.847.188,00 а треба да стоји 95.847.180,00. Од понуђача је захтевана сагласност 
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за рачунску исправку коју је он благовремено доставио. Учињена рачунска грешка није утицала 
на укупну вредност понуде. 
 
Понуђач „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, је за партију 1. за оквирне количине за 
2019. годину понудио укупну цену у износу од 151.046.215,00 динара без ПДВ-а, која је већа од 
износа процењене вредности јавне набавке за ту годину која износи  150.000.000,00 динара без 
ПДВ-а. У укупном износу за обе године понуђена вредност од 278.906.535,00 динара, није 
премашила процењену вредност која износи 280.000.000,00 динара без ПДВ-а. Узимајући у обзир 
ставове Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, да уколико 
наручилац уговор закључује на износ процењене вредности јавне набавке, а не на износ који се 
добија множењем оквирних количина са јединичним ценама, не може се одбити понуда чија 
укупна цена прелази процењену вредност јавне набавке. 
 

Преглед понуда за партију 2 – Гориво (нафтни деривати) на малопродајним објектима 
добављача – екстерне пумпе 

 
Утврђено је следеће: 

 
1) да је понуда понуђача „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, 07 број 404-ЈН-16/19-07 
од 22.04.2019. године,  за партију 2., 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 
651.717.410,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 325.858.705,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 325.858.705,00 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; 
вредности трајање уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке и важи годину дана од дана обостраног потписивања или 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 од дана  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; 
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место испоруке: FCO – екстерне пумпе (малопродајни објекти добављача) на територијама ПУ: 
1. Београд, 2. Бор, 3. Чачак, 4. Јагодина, 5. Кикинда, 6. Крагујевац, 7. Краљево, 8. Крушевац, 9. 
Лесковац, 10. Ниш, 11. Нови Сад, 12. Нови Пазар,  13. Панчево, 14. Пирот, 15. Пожаревац, 16. 
Пријепоље, 17. Прокупље, 18. Смедерево, 19. Сомбор, 20. Сремска Митровица, 21. Суботица, 22. 
Шабац, 23. Ужице, 24. Ваљево, 25. Врање, 26. Зајечар, 27. Зрењанин; 
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. 

 
Преглед понуда за партију 3 - Гориво за ПУ Нови Пазар, ПС Тутин 
 

Утврђено је следеће: 
 

1) да је понуда понуђача „НОВА ТРГОВИНА“ д.о.о. Тутин, Веље поље бб, 07 број 404-ЈН-
16/19-08 од 22.04.2019. године,  за партију 3, неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о 
јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
7.171.960,00  динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 3.585.980,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 3.585.980,00 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 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 од дана 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; 
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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. 
 
Детаљним прегледом достављене документације утврђено је да понуђач „НОВА ТРГОВИНА“ 
д.о.о. Тутин, Веље поље бб, није доказао да испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН-а који се 
односе на пословни и  технички капацитет. 
 
Наиме, у предметном поступку конкурсном документацијом за партију 3. за испуњеност  
пословног капацитета захтевано је да  је понуђач у претходне 3 (три ) календарске  године  (2016, 
2017. и 2018. годину) укупно испоручио добра која су предмет набавке у висини не мањој од 
4.000.000,00 динара без ПДВ-а. Као доказ за испуњеност овог додатног услова било је потребно 
доставити Потврду о испорученим добрима која се налазила у прилогу конкурсне документације 
и Изјаву понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је у последње 3 
календарске године (2016., 2017. и 2018.) испоручио предметна добра (која су предмет набавке). 
Детаљним прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио попуњен образац 
Потврде о испорученим добрима. 
Даљим прегледом достављене документације утврђено је да понуђач није испунио додатни услов 
који се односи на технички капицтет односно да понуђач послује у складу са стандардима: ISO 
9001 - систем менаџмента квалитета, ISO 14001- систем еколошког менаџмента и OHSAS 18001- 
систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду. Понуђач није доставио захтеване 
фотокопије тражених сертификата којим би доказао да послује у складу са наведеним 
стандардима. 
 
Имајући у виду напред наведено, а у складу са чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним 
набавкама,  понуда понуђача је оцењена као неприхватљива. 

 
Преглед понуда за партију 4 - гориво за ПУ Зрењанин – ПС Сечањ 

 
Утврђено је следеће 
 
1) да је понуда понуђача „KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28, 
07 број 404-ЈН-16/19-09 од 22.04.2019. године, за партију 4, прихватљива, с обзиром да су 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. Понуђени 
су следећи услови набавке:  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
1.643.600,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 821.800,00 динара без 
ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 821.800,00 динара без 
ПДВ-а; 
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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 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 од дана 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 
Зрењанин – ПС Сечањ; 
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. 

 
Преглед понуда за партију 6 - Гориво за ПУ Панчево – ПС Бела Црква 

 
Утврђено је следеће: 

 
1) да је понуда понуђача „MILETIĆ KOMERC“ д.о.о. Параћин, Шалудовац , 07 број 404-ЈН-
16/19-06 од 18.04.2019. године,  за партију 6, неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 1) и тачка 5) 
Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
2.610.580,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи  1.305.290,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 1.305.290,00  динара 
без ПДВ-а; 
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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 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 од дана 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. 
 
Детаљним прегледом достављене документације утврђено је да понуђач „MILETIĆ KOMERC“ 
д.о.о. Параћин, Шалудовац, није доказао да испуњава обавезне услове из члана 75. став 2. ЗЈН-
а, да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде . Наиме, понуђач није доставио потписан  Образац изјаве о 
поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона из прилога XI  конкурсне документације. Такође, 
утврђено је да понуђач није доставио потписане Изјаве о средству финансијског обезбеђења 
оквирног споразума и уговора. 
 
Имајући у виду напред наведено, а у складу са чланом 106. став 1. тачка 1) и тачка 5) Закона о 
јавним набавкама,  понуда понуђача је оцењена као неприхватљива. 

 
Преглед понуда за 7- Гориво за ПУ Панчево – ПС Алибунар 

 
Утврђено је следеће: 

 
1) да је понуда понуђача „CAR GAS“ д.о.о. Банатски Карловац, Немањина бб, 07 број 404-
ЈН-16/19-10 од 22.04.2019. године,  за партију 7, неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о 
јавним набавкама. 
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Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
2.414.160,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 1.207.080,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 1.207.080,00 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 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 од дана 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. 
 
Детаљним прегледом достављене документације утврђено је да понуђач „CAR GAS“ д.о.о. 
Банатски Карловац, Немањина бб, није доказао да испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН-
а који се односе на  технички капацитет. 
 
Конкурсном документацијом захтеван је додатни услов који се односи на технички капицтет да 
понуђач послује у складу са стандардима: ISO 9001 - систем менаџмента квалитета, ISO 14001- 
систем еколошког менаџмента и OHSAS 18001- систем управљања заштитом здравља и 
безбедности на раду. Понуђач није доставио захтеване фотокопије тражених сертификата којим 
би доказао да послује у складу са наведеним стандардима. 
 
Имајући у виду напред наведено, а у складу са чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним 
набавкама,  понуда понуђача је оцењена као неприхватљива. 
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III 

За партију 1 - Гориво (нафтни деривати) за потребе Министарства унутрашњих послова – 
интерне пумпе Министарства – седиште, Наручилац је прибавио  прихватљиву понуду 
понуђача „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, по понуђеној укупној цени за оквирне 
количине за 2019. и 2020. годину,  од 278.906.535,00 динара без ПДВ-а. 
 
За партију 2 - Гориво (нафтни деривати) на малопродајним објектима добављача – 
екстерне пумпе – ПУ, Наручилац је прибавио прихватљиву понуду понуђача „НИС“ АД Нови 
Сад, Народног фронта 12, по понуђеној укупној цени за оквирне количине за 2019. и 2020. 
годину, од 651.717.410,00 динара без ПДВ-а; 
 
За партију 3 - Гориво за ПУ Нови Пазар, ПС Тутин, Наручилац је прибавио понуду 
понуђача „НОВА ТРГОВИНА“ д.о.о. Тутин, Веље поље бб, која је оцењена као 
неприхватљива. 
 
За партију 4 – Гориво за ПУ Зрењанин – ПС Сечањ, Наручилац је прибавио прихватљиву 
понуду понуђача „KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28, по 
понуђеној укупној цени за оквирне количине за  2019. и 2020. годину од 1.643.600,00 динара без 
ПДВ-а. 
 
За партију 5 - Гориво за ПУ Чачак –  ПС Лучани, Наручилац није прибавио ниједну понуду. 
 
За партију 6 - Гориво за ПУ Панчево – ПС Бела Црква, Наручилац је прибавио понуду 
понуђача „MILETIĆ KOMERC“ д.о.о. Параћин, Шалудовац, која је оцењена као  
неприхватљива. 
 
За  партију 7- Гориво за ПУ Панчево – ПС Алибунар, Наручилац је прибавио понуду  
понуђача „CAR GAS“ д.о.о. Банатски Карловац, Немањина бб, која је оцењена као  
неприхватљива. 
 

За партију 8 - Гориво за за ПУ Шабац – ПС Љубовија, Наручилац није прибавио ниједну 
понуду. 
 

IV 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара: Нафтни деривати (гориво) за потребе 
Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број 16/19,   
 
оквирни споразум се закључује 
 
- за партију 1. Гориво (нафтни деривати) за потребе Министарства унутрашњих послова – 
интерне пумпе Министарства – седиште,  на период од две године, односно 2019. и  2020. 
годину на износ процењене вредности од 280.000.000,00 динара без ПДВ-а (процењена 
вредност за 2019. годину  износи 150.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину износи 
130.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем: 
 

„НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12; 
 

 - за партију 2 - Гориво (нафтни деривати) на малопродајним објектима добављача – 
екстерне пумпе на период од две године, односно 2019. и  2020. годину на износ процењене 
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вредности од 674.200.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност за 2019. годину  износи 
337.100.000,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину износи 337.100.000,00 динара без ПДВ-а), са 
понуђачем: 

„НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12; 

- за партију 4 – Гориво за ПУ Зрењанин – ПС Сечањ, на период од две године, односно 
2019. и  2020. годину на износ процењене вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2019. годину  износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину 
износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем: 
 

„KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28; 
 
 и обуставља се поступак  
 
- за партију 3 - Гориво за ПУ Нови Пазар, ПС Тутин,  из разлога што наручилац није 
прибавио ниједну прихватљиву понуду, 
 
- за пaртију 5 - Гориво за ПУ Чачак –  ПС Лучани, из разлога што наручилац није прибавио 
ниједну понуду; 
 

- за партију 6 - Гориво за ПУ Панчево – ПС Бела Црква, из разлога што наручилац није 
прибавио ниједну прихватљиву понуду , 
 
- за  партију 7- Гориво за ПУ Панчево – ПС Алибунар, из разлога што наручилац није 
прибавио ниједну прихватљиву понуду и 
 
- за партију 8 - Гориво за за ПУ Шабац – ПС Љубовија из разлога што наручилац није 
прибавио ниједну понуду.  

 
                   
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву 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 


