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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-17/20-14 
Датум: 18.08.2020. 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-17/20-13 од 12.08.20220. године, 
доносим 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
 ЈН 17/20 

 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у поступку јавне набавке добара – Нафтни деривати 
(гориво) за потребе Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број 17/20 
 
- за Партију 1. Гориво (нафтни деривати) за потребе Министарства унутрашњих послова – 
интерне пумпе Министарства – седиште,  на период важења од две године, односно за 2020. годину и  
20201. годину, са понуђачем 
 

„НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12 

на износ процењене вредности предметне набавке од 330.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
понуђена вредност за оквирне количине износи 246.967.227,00 динара без ПДВ-а) и то за 2020. годину у 
висини процењене вредности набавке од 100.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне 
количине за 2020. годину износи 86.620.927,00 динара без ПДВ-а) и за 2021. годину у висини процењене 
вредности набавке од 230.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине за 2021. 
годину износи 160.346.300,00 динара без ПДВ-а), 
 
 
- за Партију 2 - Гориво (нафтни деривати) на малопродајним објектима добављача – екстерне 
пумпе, на период важења од две године, односно за 2020. годину и 2021. годину, са понуђачем 
 

„НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12 

на износ процењене вредности предметне набавке од 647.844.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
понуђена вредност за оквирне количине износи 417.737.882,50 динара без ПДВ-а) и то за 2020. годину у 
висини процењене вредности набавке од 199.844.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне 
количине за 2020. годину износи 140.575.972,50 динара без ПДВ-а) и за 2021. годину у висини процењене 
вредности набавке од 448.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине за 2021. 
годину износи 277.161.910,00 динара без ПДВ-а), 
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- за Партију 3 - Гориво за ПУ Нови Пазар, ПС Тутин, на период важења од две године, односно за 
2020. годину и  2021. годину, са понуђачем 
 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 
 
на износ процењене вредности предметне набавке од 4.026.000,00 динара без ПДВ-а (укупна понуђена 
вредност за оквирне количине износи 3.918.900,00 динара без ПДВ-а) и то за 2020. годину у висини 
процењене вредности набавке од 26.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине за 
2020. годину износи 21.900,00 динара без ПДВ-а) и за 2021. годину у висини процењене вредности 
набавке од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине за 2021. годину 
износи 3.897.000,00 динара без ПДВ-а), 
 
 
- за Партију 4 – Гориво за ПУ Зрењанин – ПС Сечањ, на период важења од две године, односно за 
2020 годину и  2021. годину, са понуђачем 
 

„KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28 
 
на износ процењене вредности предметне набавке од 1.026.000,00 динара без ПДВ-а (укупна понуђена 
вредност за оквирне количине износи 920.647,00  динара без ПДВ-а) и то за 2020. годину у висини 
процењене вредности набавке од 26.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине за 
2020. годину износи 10.117,00 динара без ПДВ-а) и за 2021. годину у висини процењене вредности 
набавке од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине за 2021. годину 
износи 910.530,00 динара без ПДВ-а), 
 
 
- за Партију 5 – Гориво за ПУ Чачак –  ПС Лучани, на период важења од две године, односно за 2020 
годину и  2021. годину, са понуђачем 
 

„KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28 
 
на износ процењене вредности предметне набавке од 1.026.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
понуђена вредност за оквирне количине 1.166.412,00 динара без ПДВ-а) и то за 2020. годину у висини 
процењене вредности набавке од 26.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине 
за 2020. годину износи 21.067,00 динара без ПДВ-а) и за 2021. годину у висини процењене вредности 
набавке од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине за 2021. годину 
износи 1.145.345,00  динара без ПДВ-а), 
 
 
- за Партију 6 – Гориво за ПУ Панчево – ПС Бела Црква на период важења од две године, односно 
за 2020 годину и  2021. годину, са понуђачем 
 

„MILETIĆ KOMERC“д.о.о., Јагодина, улица Марка Краљевића бб 
 
на износ процењене вредности предметне набавке од 2.026.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
понуђена вредност за оквирне количине 1.234.010,00 динара без ПДВ-а) и то за 2020. годину у висини 
процењене вредности набавке од 26.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине 
за 2020. годину износи 21.610,00 динара без ПДВ-а) и за 2021. годину у висини процењене вредности 
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набавке од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине за 2021. годину 
износи 1.212.400,00 динара без ПДВ-а), 
 
- за Партију 7 – Гориво за ПУ Панчево – ПС Алибунар, на период важења од две године, односно за 
2020 годину и  2021. годину, са понуђачем 
 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 
 
на износ процењене вредности предметне набавке од 1.526.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
понуђена вредност за оквирне количине 1.132.200,00 динара без ПДВ-а) и то за 2020. годину у висини 
процењене вредности набавке од 26.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине 
за 2020. годину износи 21.900,00 динара без ПДВ-а) и за 2021. годину у висини процењене вредности 
набавке од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине за 2021. годину 
износи 1.110.300,00 динара без ПДВ-а) и 
 
 
- за Партију 8 – Гориво за ПУ Шабац – ПС Љубовија на период важења од две године, односно за 
2020 годину и  2021. годину, са понуђачем 
 

„Дрина-Петрол М“  д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 42 
 
на износ процењене вредности предметне набавке од 2.526.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
понуђена вредност за оквирне количине 2.356.500,00 динара без ПДВ-а) и то за 2020. годину у висини 
процењене вредности набавке од 26.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине 
за 2020. годину износи 21.500,00 динара без ПДВ-а) и за 2021. годину у висини процењене вредности 
набавке од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине за 2021. годину 
износи 2.335.000,00 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-17/20-02 од 30.06.2020. 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 17/20. 
 
 Укупнa процењена вредност оквирног споразума за 2020. и 2021. горину износи 990.000.000,00 
динара без ПДВ-а и то:  
- процењена вредност за 2020. годину износи 300.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
- процењена вредност за 2021. годину износи 690.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
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 Процењене вредности оквирног споразума по партијама и годинама  

 

Назив партије 

Процењена 
вредност за 
2020. годину 
без ПДВ-а 

Процењена 
вредност за 
2021. годину 
без ПДВ-а 

 
Укупно за 

2020. годину и 
2021. годину 

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

100.000.000,00 
динара 

230.000.000,00 
динара 

330.000.000,00 
динара 

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

199.844.000,00 
динара 

448.000.000,00 
динара 

647.844.000,00 
динара 

Партија 3 -  Гориво за ПУ Нови Пазар -
ПС Тутин 

26.000,00 
динара 

4.000.000,00 
динара 

4.026.000,00 
динара 

Партија 4 - Гориво за ПУ Зрењанин  -ПС 
Сечањ 

26.000,00 
динара 

1.000.000,00 
динара 

1.026.000,00 
динара 

Партија 5 - Гориво за ПУ Чачак - ПС 
Лучани 

26.000,00 
динара 

1.000.000,00 
динара 

1.026.000,00 
динара 

Партија 6 - Гориво за ПУ Панчево - ПС 
Бела Црква 

26.000,00 
динара 

2.000.000,00 
динара 

2.026.000,00 
динара 

Партија 7- Гориво за за ПУ Панчево  - ПС 
Алибунар 

26.000,00 
динара 

1.500.000,00 
динара 

1.526.000,00 
динара 

Партија 8 - Гориво за за ПУ Шабац -ПС 
Љубовија 

26.000,00 
динара 

2.500.000,00 
динара 

2.526.000,00 
динара 

Укупно по годинама без ПДВ-а: 300.000.000,00 
динара 

690.000.000,00 
динара 

990.000.000,00 
динара 

 
 

 Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2020. 
годину, економска класификација 4264. 
  
 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
 Благовремено, тј. до дана 04.08.2020. године до 10:00 сати пристигле су понуде следећих понуђача 
и то по наведеном редоследу: 
 
1. „MILETIĆ KOMERC“д.о.о., Јагодина, улица Марка Краљевића бб 
2. „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12 (понуда за партију 2.), 
3. „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12 (понуда за апртију 1.), 
4. „Дрина-Петрол М“  д.о.о., Љубовија, Војводе Мишића 42, 
5. „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д и 
6. „KNEZ PETROL“ д.о.о., Земун -Батајница, Царице Јелене број 28.  
 
 Поступак отварања понуда спроведен је дана 04.08.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:35 часова. 
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II 

 
ПАРТИЈА 1 - ГОРИВО (НАФТНИ ДЕРИВАТИ) ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – ИНТЕРНЕ ПУМПЕ МИНИСТАРСТВА – СЕДИШТЕ 
 

За Партију 1. понуду је доставио следећи понуђач: 
 

1. „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12. 
 

Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 
1) да је понуда понуђача „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, 07 број 404-ЈН-17/20-08 
од 31.07.2020. 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 (2020. и 2021.) износи  246.967.227,00 
динара без ПДВ-а; 
  
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 86.620.927,00 динара без 
ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 160.346.300,00 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 
2020. и 2021. 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 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 за Евро премијум БМБ-95 и Евро дизел: FCO - интерне пумпе Министарства, седишта 
Полицијских Уприве: Београд, Нови Сад,  Панчево и Врање, за млазно гориво ЈЕТ А-1: FCO аеродром 
Никоал Тесла, Сурчин и аеродром Константин Велики Ниш 
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; 
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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. 
 
 

ПАРТИЈА 2 – ГОРИВО (НАФТНИ ДЕРИВАТИ) НА МАЛОПРОДАЈНИМ  
ОБЈЕКТИМА ДОБАВЉАЧА – ЕКСТЕРНЕ ПУМПЕ 

 
За Партију 2. понуду је доставио следећи понуђач: 
 

1. „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12. 
 

Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 

1) да је понуда понуђача „НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, 07 број 404-ЈН-17/20-07 од 
31.07.2020. 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 (2020. и 2021.) износи 417.737.882,50  
динара без ПДВ-а; 
 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 140.575.972,50 динара без 
ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 277.161.910,00  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 
2020.  и 2021. 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. 
Седиште Министарства, 2. Београд, 3. Бор, 4. Чачак, 5. Јагодина, 6. Кикинда, 7.Крагујевац, 8. Краљево, 9. 
Крушевац, 10. Лесковац, 11. Ниш, 12. Нови Сад, 13. Нови Пазар,  14. Панчево, 15. Пирот, 16. Пожаревац, 
17. Пријепоље, 18. Прокупље, 19. Смедерево, 20. Сомбор, 21. Сремска Митровица, 22. Суботица, 23. 
Шабац, 24. Ужице, 25. Ваљево, 26. Врање, 27. Зајечар, 28. 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. 

 
 

ПАРТИЈА 3 - ГОРИВО ЗА ПУ НОВИ ПАЗАР, ПС ТУТИН 
 
 

За Партију 3. понуду је доставио следећи понуђач: 
 

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

Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 

1) да је понуда понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 07 број 404-
ЈН-17/20-10 од 03.08.2020. 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 (2020. и 2021.) износи 3.918,900,00 
динара без ПДВ-а; 
 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 21.900,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 3.897.000,00 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 
2020. и 2021. 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. 
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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. 
 

 
ПАРТИЈА 4 - ГОРИВО ЗА ПУ ЗРЕЊАНИН – ПС СЕЧАЊ 

 
 

За Партију 4. понуде су доставили следећи понуђачи: 
 

1. „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д и 
2. „KNEZ PETROL“ д.о.о., Земун -Батајница, Царице Јелене број 28 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1) да је понуда понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 07 број 404-
ЈН-17/20-10 од 03.08.2020. 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 (2020. и 2021.) износи 962.325,00 
динара без ПДВ-а; 
 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 10.575,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 951.750,00 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 
2020. 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. 
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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 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. 
 
 
2) да је понуда понуђача „KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28, 07 број 
404-ЈН-17/20-11 од 04.08.2020. 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 (2020. и 2021.) износи  920.647,00  
динара без ПДВ-а; 
 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 10.117,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 910.530,00 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 
2020. 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. 
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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 Закон о јавним набавкама рачунском провером понуде понуђача „KNEZ 
PETROL“ д.о.о., Земун - Батајница, за 2021. годину, утврђено је да је за укупно захтеване оквирне 
количине уписан износ од 910.530,00 динара без ПДВ-а.  
У колони износ ПДВ-а стоји 182.070,00 динара,  а треба да стоји 182.106,00 динара.  
Такође, због је тога настала грешка и у исказаној укупној вреднсот понуде за оквирне количине за 2021. 
годину са обрачунатим ПДВ-ом, где стоји 1.092.600,00 динара, а треба да стоји: 1.092.636,00 динара. 
Сходно томе и исказан износ укупне вредности понуде са ПДВ-ом за обе године укупно није као што је 
наведено 1.104.740,00 динара, већ треба да стоји 1.104.776.00 динара. Понуђачу је упућен захтев за 
рачунском исправком понуде на који се он благовремено сагласио. 
 

 
ПАРТИЈА  5.  ГОРИВО ЗА ПУ ЧАЧАК - ПС ЛУЧАНИ 

 
 

За Партију 5. понуде су доставили следећи понуђачи: 
 

1. „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д и 
2. „KNEZ PETROL“ д.о.о., Земун -Батајница, Царице Јелене број 28. 
 

Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 

1) да је понуда понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 07 број 404-
ЈН-17/20-10 од 03.08.2020. 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 (2020. и 2021.) износи 1.211.400,00 
динара без ПДВ-а; 
 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 21.900,00, динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 1.189.500,00 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 
2020. и 2021. 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; 
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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 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; 
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. 
 
Понуђач „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д. је за оквирне количине за 
2021. годину понудио укупну цену у износу од 1.189.500,00 динара без ПДВ-а, која је већа од износа 
процењене вредности јавне набавке за ту годину која износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. У укупном 
износу за обе године понуђена вредност од 1.211.400,00 динара без ПДВ-а, такође је премашила 
процењену вредност предметне набавке од 1.026.000,00 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. 
 

 
2) да је понуда понуђача „KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28, 07 број 
404-ЈН-17/20-11 од 04.08.2020. 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 (2020. и 2021.) износи 1.166.412,00  
динара без ПДВ-а; 
 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 21.067,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 1.145.345,00  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 
2020. и 2021. 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 
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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 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; 
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. 

 
Понуђач „KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28, је за оквирне количине 
за 2021. годину понудио укупну цену у износу од 1.145.345,00  динара без ПДВ-а, која је већа од износа 
процењене вредности јавне набавке за ту годину која износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. У укупном 
износу за обе године понуђена вредност од 1.166.412,00 динара без ПДВ-а, такође је премашила 
процењену вредност предметне набавке од 1.026.000,00 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. 

 
 

ПАРТИЈА  6 - ГОРИВО ЗА ПУ ПАНЧЕВО – ПС БЕЛА ЦРКВА 
 
 

За Партију 6. понуде су доставили следећи понуђачи: 
 

1. „MILETIĆ KOMERC“ д.о.о. Јагодина, Марка Краљевића бб и 
2. „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д. 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 

 
1) да је понуда понуђача „MILETIĆ KOMERC“ д.о.о. Јагодина, Марка Краљевића бб , 07 број 404-
ЈН-17/20-06 од 31.07.2020. 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 (2020. и 2021.) износи 1.234.010,00  
динара без ПДВ-а; 
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Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 21.610,00 динара без ПДВ-а; 
 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 1.212.400,00 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 
2020.  и 2021. 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. 
 
 
2) да је понуда понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 07 број 404-
ЈН-17/20-10 од 03.08.2020. 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 (2020. и 2021.) износи 1.249.275,00 
динара без ПДВ-а; 
 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 21.900,00, динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 1.227.375,00 динара без 
ПДВ-а; 

 
критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
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вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од две године (за 
2020.  и 2021. 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. 

 
ПАРТИЈА 7- ГОРИВО ЗА ПУ ПАНЧЕВО – ПС АЛИБУНАР 

 
 

За Партију 7. понуду је доставио следећи понуђач: 
 

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

 
Након разматрања понуде утврђено је следеће: 

 
1) да је понуда понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д 07 број 404-
ЈН-17/20-10 од 03.08.2020. 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 (2020. и 2021.) износи 1.132.200,00 
динара без ПДВ-а; 
 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 21.900,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 1.110.300,00 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 
2020. и 2021 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. 

 
ПРЕГЛЕД ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ  8 - ГОРИВО ЗА  ПУ ШАБАЦ - ПС ЉУБОВИЈА  

 
 

За Партију 8. понуду је доставио следећи понуђачи: 
 

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

 
Након разматрања понуде утврђено је следеће: 

 
1) да је понуда понуђача „Дрина-Петрол М“  д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 42, 07 број 404-
ЈН-17/20-09 од 03.08.2020. 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 (2020. и 2021.) износи 2.356.500,00 
динара без ПДВ-а (након рачунске исправке) 
 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 21.500,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2021. годину износи 2.335.000,00 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 
2020.  и 2021. 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 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. 
 
 
У складу са чланом 93. став. 4 Закон о јавним набавкама рачунском провером понуде понуђача „Дрина-
Петрол М“ д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 42, утврђено је да је за 2020. годину  за захтеване 
оквирне количине понуђено укупно  21.500,00 динара без ПДВ-а, а за 2021. годину 2.335.000,00 динара 
без ПДВ-а, што укупно износи  2.356.500,00 динара без ПДВ-а, а не како у понуди стоји 2.356.000,00 
динара без ПДВ-а. Понуђачу је упућен захтев за рачунском исправком понуде, на који се он 
благовремено сагласио. 
 
 

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 2020. 
и 2021. годину од 246.967.227,00 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 2020. и 2021. годину од 417.737.882,50  
динара без ПДВ-а, 
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За Партију  3 - Гориво за ПУ Нови Пазар, ПС Тутин, Наручилац је прибавио прихватљиву понуду 
понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, по понуђеној укупној цени 
за оквирне количине за 2020. и 2021. годину од 3.918,900,00 динара без ПДВ-а, 
 
За Партију 4 – Гориво за ПУ Зрењанин – ПС Сечањ, Наручилац је прибавио прихватљивe понудe 
понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, по понуђеној укупној цени 
за оквирне количине за 2020. и 2021. годину од 962.325,00 динара без ПДВ-а и понуду понуђача „KNEZ 
PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28, по понуђеној укупној цени за оквирне 
количине за  2020. и 2021. годину, од 920.647,00 динара без ПДВ-а. 
 
За Партију 5 - Гориво за ПУ Чачак –  ПС Лучани, Наручилац је прибавио прихватљивe понудe 
понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, по понуђеној укупној цени 
за оквирне количине за  2020. и 2021. годину од 1.211.400,00 динара без ПДВ-а и понуду понуђача 
„KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28, по понуђеној укупној цени за 
оквирне количине за  2020. и 2021. годину од 1.166.412,00 динара без ПДВ-а. 
 
За Партију 6 - Гориво за ПУ Панчево – ПС Бела Црква, Наручилац је прибавио прихватљивe  
понудe понуђача „MILETIĆ KOMERC“ д.о.о. Јагодина, Марка Краљевића бб, по понуђеној укупној 
цени за оквирне количине за 2020. и 2021. годину, од 1.234.010,00 динара без ПДВ-а и понуду понуђача 
„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, по понуђеној укупној цени за 
оквирне количине за  2020. и 2021. годину,  од 1.249.275,00 динара без ПДВ-а. 
 
За Партију 7- Гориво за ПУ Панчево – ПС Алибунар, Наручилац је прибавио прихватљиву понуду 
понуђача „Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д, по понуђеној укупној цени 
за оквирне количине за 2020. и 2021. годину од 1.132.200,00 динара без ПДВ-а и 
 

За партију 8 - Гориво за  ПУ Шабац – ПС Љубовија, Наручилац је прибавио прихватљиву понуду 
понуђача „Дрина-Петрол М“ д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 4, по понуђеној укупној цени за 
оквирне количине за 2020. и 2021. годину од 2.356.500,00 динара без ПДВ-а. 
 

 
IV 

 
 

Сходно напред наведеном помоћник министра - начелник Сектора у отвореном поступку јавне набавке 
добара: Нафтни деривати (гориво) за потребе Министарства унутрашњих послова, обликован по 
партијама, ЈН број 17/20, оквирни споразум закљује  
 
- за Партију 1. Гориво (нафтни деривати) за потребе Министарства унутрашњих послова – 
интерне пумпе Министарства – седиште,  на период од две године, односно 2020. и 2021. годину на 
износ процењене вредности предметне набавке од 330.000.000,00 динара без ПДВ-а (процењена 
вредност за 2020. годину  износи 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину износи 230.000.000,00 
динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 
 

„НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, 
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 - за Партију 2 - Гориво (нафтни деривати) на малопродајним објектима добављача – екстерне 
пумпе на период од две године, односно 2020. и  2021. годину на износ процењене вредности 
предметне набавке од 647.844.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност за 2020. годину износи 
199.844.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину износи 448.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 
 

„НИС“ АД Нови Сад, Народног фронта 12, 
 
 

- за Партију 3 - Гориво за ПУ Нови Пазар, ПС Тутин, на период од две године, односно 2020. и  
2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 4.026.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2020. годину  износи 26.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину износи 
4.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 
 

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

- за Партију 4 – Гориво за ПУ Зрењанин – ПС Сечањ, на период од две године, односно 2020. и  
2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 1.026.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2020. годину  износи 26.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину износи 
1.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 
 

„KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28, 
 
 
- за Пaртију 5 - Гориво за ПУ Чачак –  ПС Лучани, на период од две године, односно 2020. и  2021. 
годину на износ процењене вредности предметне набавке од 1.026.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2020. годину  износи 26.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину износи 
1.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 
 

„KNEZ PETROL“ д.о.о. Земун-Батајница, Царице Јелене број 28, 
 
 

- за Партију 6 - Гориво за ПУ Панчево – ПС Бела Црква, на период од две године, односно 2020. и  
2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 2.026.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2020. годину  износи 26.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину износи 
2.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 

„MILETIĆ KOMERC“д.о.о., Јагодина, улица Марка Краљевића бб, 
 
 
- за  Партију 7- Гориво за ПУ Панчево – ПС Алибунар, на период од две године, односно 2020. и  
2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 1.526.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2020. годину  износи 26.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину износи 
1.500.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 

„Лукоил Србија“ А.Д., Београд, Булевар Михаила Пупина 165д и 
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- за Партију 8 - Гориво за ПУ Шабац – ПС Љубовија, на период од две године, односно 2020. и  
2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 2.526.000,00 динара без ПДВ-а 
(процењена вредност за 2020. годину  износи 26.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину износи 
2.500.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем 
 

„Дрина-Петрол М“  д.о.о., Љубовија, ул. Војводе Мишића 42. 
                   
 
 
На основу изнетог, одлучено је као у 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 


