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Чувати до краја 2030. године 

Ф-ја/ред.бр. 30/51 

01.07.2020. 
 

А.Цогољевић 

(датум)  (потпис) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

Технички ремонтни завод 

НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 

........... Бр 1770-................. 

...................................... 20...... год. 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

 

 

 

 
 

 

На основу члана  108. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12 и 68/2015),  

извештаја комисије бр. 1770-    од _________.2020. године, директор у поступку јавне 

набавке у отвореном поступку, ЈН 04/20 - набавка добара – погонских горива и уља за 

ложење, доноси следећу  

 

О Д Л У К У   

о додели Уговора 

 

1. За набавку добара за партију 1- Евро премијум БМБ 95, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР   

понуђачу „Кнез Петрол“д.о.о.Батајница, по понуди у укупној вредности од 1.090.000,00 

динара без ПДВ-а за количину од 12.000,00 l, роком плаћања сукцесивно од 30 дана од 

дана издавања рачуна, роком испоруке - сукцесивно, сваког дана у току 24 часова, 365 

дана у години, удаљености пумпе за точење горива 7,9 km од седишта Наручиоца, 

понудом са роком важења од 30 дана од јавног отварања понуда и понуђеним добром које 

испуњава услове предвиђене Правилником о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла (“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 75/2013,144/2014), 

да се за набавку добара  

2.За набавку добара за партију 2 – евродизел гориво, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу 

„Кнез Петрол“д.о.о.Батајница, по понуди у укупној вредности  од 8.616.666,67 динара без 

ПДВ-а  за количину од 110.000,00 l, роком плаћања сукцесивно, у року од 30 дана од дана 

промета добара. Рок испоруке: сукцесивно, у року од 2 дана од дана добијања на факс 

поруџбенице-поручивања наручиоца, односно поручивања путем телефона (усменим 

путем), понудом која важи 30 дана од дана отварања понуде, роком за решавање 

рекламација 3 дана од пријема записника о рекламацији, понуђеним добром које испуњава 

услове предвиђене Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 

порекла (“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 75/2013,144/2014).да се за набавку 

добара. 

3. За набавку добара за партију 3 -уље за ложење нискосумпорно гориво,специјално НСГ-

С, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „Кнежевић петрол“ Батајница , по понуди у укупној 

вредности од 22.666.666,67 динара без ПДВ-а  за количину од 800.000,00 кг, роком 

плаћања сукцесивно у року од 30 дана дана од дана промета добара, роком испоруке - 

сукцесивно у року од 2 дана од дана достављања на факс поруџбенице-поручивања 

наручиоца, односно поручивања путем телефона (усменим путем), понудом која важи 30 

дана од дана отварања понуде, роком за решавање  рекламација од 15 дана од дана 

пријема записника о рекламацији, понуђеним добром које испуњава услове предвиђене 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 
(“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 75/2013,144/2014). 
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О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Технички ремонтни завод Крагујевац покренуо је отворени поступак јавне набавке добара 

– сукцесивна набавка погонских горива и уља за ложење по партијама , Одлуком  бр. 

1770-1 од 15.05.2020. године. Редни број ЈН 04/20. 

Процењена вредност набавке је  42.500.000,00 динара.  

П1- Евро премијум БМБ 95 у количини од 12.000 литара, процењена вредност  

2.000.000,00 динара 

П2-  Евродизел у количини од 110.000 литара -процењена вредност 14.500.000,00 динара 

П3 - Уље за ложење нискосумпорно гориво, специјално НСГ-С “ у количини од 800.000 

килограма – процењена вредност  26.000.000,00 динара. 

Разлог за примену отвореног поступка јавне набавке: 

Процењена вредност  предметне набавке  износи 42.500.000,00 динара без пдв-а, и сходно 

износу процењене вредности, спроведен је отворени поступак Јавне набавке у складу са 

чланом 32.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 И 68/2015). 

Критеријум за избор је „ најнижа понуђена цена“ за сваку партију. 

Позив за достављање понуда бр.1770-7 од 25.05.2020.године објављен је на интернет 

страници наручиоца и на Потралу јавних набавки дана 26.05.2020.године. Позив за 

подношење понуда објављен је у Службеном Гласнику РС . 

 

До рока означеног у конкурсној документацији и Позиву, до 26.06.2020. године до 12,00 

часова, на адресу наручиоца, у деловодство, стигло је и заведено деловодним печатом 

укупно 5 (шест) благовремених понуда и то: 

 

број под којим је понуда заведена: 1770-8 

назив или шифра понуђача: „ Нис“ Нови сад 

датум и час пријема: 24.06.2020 године у 07,00 часова  

 

број под којим је понуда заведена: 1770-9 

назив или шифра понуђача: „ Еуро мотус“доо Земун 

датум и час пријема: 25.06.2020. године у 11,45 часова  

 

 

број под којим је понуда заведена: 1770-10 

назив или шифра понуђача: „ Милетић Петрол“доо Јагодина 

датум и час пријема:25.06.2020. године у 13,10 часова  

 

број под којим је понуда заведена: 1770-11 

назив или шифра понуђача: „Кнежевић  Петрол“ Батајница 

датум и час пријема:26.06.2020. године у 08,55 часова  

 

број под којим је понуда заведена: 1770-12 

назив или шифра понуђача: „ Кнез петрол“ Батајница  

датум и час пријема: 26.06.2020. године у 08,55 часова  

 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија је Записник о отварању понуда послала путем факса и мејла након отварања 

понуда, понуђачима који су доставили понуде а чији представник није просуствовао 

јавном отварању понуда. 

 

Преглед понуда:  
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Број под којим је понуда заведена: 1770-8 

Назив или шифра понуђача: „Нис“ Нови Сад 

Понуда дата за партију 2,3  

Партија 2 – Евро  дизел гориво по појединачној цени од 97,33 динара /l, без ПДВ-а. 

Укупна вредност без ПДВ-а 10.706.300,00 динара  за количину од 110.000 l. Рок плаћања 

сукцесивно, у року од 30 дана од дана промета добара. Рок испоруке: сукцесивно, у року 

од 2 дана од дана добијања на факс поруџбенице-поручивања наручиоца, односно 

поручивања путем телефона (усменим путем). Понуда важи 30 дана од дана отварања 

понуде. Рок за решавање рекламација  7 дана од дана пријема записника о рекламацији. 

Понуђено добро испуњава услове предвиђене Правилником о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла (“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 

75/2013,144/2014).  

 Партија 3 - Уље за ложење нискосумпорно гориво, специјално  „НСГ-С“, 800.000 кг, по 

појединачној цени од 39,38 динара /kg, без ПДВ-а.Укупна вредност без ПДВ-а је 

31.504.000,00 динара  за количину од 800.000 кг. Рок плаћања сукцесивно, у року од 30 

дана од дана промета добара. Рок испоруке: сукцесивно, у року од 2 дана од дана 

достављања на факс поруџбенице-поручивања наручиоца, односно поручивања путем 

телефона (усменим путем). 

Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде. Рок за решавање рекламација 7 дана од 

дана пријема записника о рекламацији. Понуђено добро испуњава услове предвиђене 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 75/2013,144/2014). 

___________________________________________________________________________ 

Број под којим је понуда заведена: 1770-9 

Назив или шифра понуђача: „Еуро мотус“доо Београд  

Понуда дата за партију/е: 3 

Партија 3 - Уље за ложење нискосумпорно гориво, специјално  „НСГ-С“, 800.000 кг, по 

појединачној цени од 41,20 динара /kg, без ПДВ-а.  Укупна вредност без ПДВ-а је 

32.960.000,00 динара  за количину од 800.000 кг. Рок плаћања сукцесивно, у року од 45 

дана од дана промета добара. Рок испоруке: сукцесивно, у року од 2 дана од дана 

достављања на факс поруџбенице-поручивања наручиоца, односно поручивања путем 

телефона (усменим путем). 

Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде. Рок за решавање рекламација 15 дана од 

дана пријема записника о рекламацији. Понуђено добро испуњава услове предвиђене 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 75/2013,144/2014). 

 

____________________________________________________________ 

Број под којим је понуда заведена: 1770-10 

Назив или шифра понуђача: „Милетић Петрол“ доо Параћин 

 

Понуда дата за партију: 2,3 

 

Партија 2 – Евро  дизел гориво по појединачној цени од 87,10 динара /l, без ПДВ-а. 

Укупна вредност без ПДВ-а 9.581.000,00 динара  за количину од 110.000,00 l. Рок плаћања 

сукцесивно, у року од 30 дана од дана промета добара. Рок испоруке: сукцесивно, у року 

од 2 дана од дана добијања на факс поруџбенице-поручивања наручиоца, односно 

поручивања путем телефона (усменим путем). Понуда важи 30 дана од дана отварања 

понуде. Рок за решавање рекламација  15 дана од дана пријема записника о рекламацији. 

Понуђено добро испуњава услове предвиђене Правилником о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла (“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 

75/2013,144/2014).  
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_____________________________________________________________ 

Број под којим је понуда заведена: 1770-11 

Назив или шифра понуђача:„Кнежевић Петрол“ д.о.о.Батајница 

Понуда дата за партију: 3  

Партија 3 - Уље за ложење нискосумпорно гориво, специјално „НСГ-С“, 800.000,00 кг, по 

појединачној цени од 28,33 динара /l, без ПДВ-а. Укупна вредност без ПДВ-а је 

22.666.666,67 динара за количину од 800.000 l. Рок плаћања сукцесивно, у року од 30 дана 

од дана промета добара. Рок испоруке: сукцесивно, у року од 2 дана од дана достављања 

на факс поруџбенице-поручивања наручиоца, односно поручивања путем телефона 

(усменим путем). 

Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде. Рок за решавање рекламација 15дана од 

дана пријема записника о рекламацији. Понуђено добро испуњава услове предвиђене 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 75/2013,144/2014). 

 

____________________________________________________________ 

Број под којим је понуда заведена: 1770-12 

Назив или шифра понуђача:  „Кнез петрол“ Батајница 

Понуда дата за партију/е: 1,2 

 

Партија 1 - Евро премијум БМБ 95, 12.000 l, по појединачној цени од 90,83 динара /l, без 

ПДВ-а. Укупна вредност без ПДВ-а је 1.090.000,00 динара за количину од 12.000 l. Рок 

плаћања сукцесивно од 30 дана од дана  издавања рачуна. Рок испоруке: сукцесивно, 

сваког дана у току 24 часова, 365 дана у години .Удаљеност пумпе за точење горива 7,9 

km од седишта Наручиоца. Понудом са роком важења од 30 дана од јавног отварања 

понуда. Понуђено добро испуњава услове предвиђене Правилником о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла (“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 

75/2013,144/2014) 

 

 Партија 2 – Евро  дизел гориво по појединачној цени од 78,33 динара /l, без ПДВ-а. 

Укупна вредност без ПДВ-а 8.616.666,67 динара  за количину од 110.000 l. Рок плаћања 

сукцесивно, у року од 30 дана од дана промета добара. Рок испоруке: сукцесивно, у року 

од 2 дана од дана добијања на факс поруџбенице-поручивања наручиоца, односно 

поручивања путем телефона (усменим путем). Понуда важи 30 дана од дана отварања 

понуде. Рок за решавање рекламација 15 дана од дана пријема записника о рекламацији. 

Понуђено добро испуњава услове предвиђене Правилником о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла (“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 

75/2013,144/2014). 

 

Неблаговремене понуде : Нема 

 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Понуде доле наведених понуђача комисија наручиоца одбија као неприхватљиве сходно 

члану 107.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 124/12 и 68/2015) и то: 

 

 

За партију 3 

Понуду понуђача „Нис“Нови Сад у износу од 31.504.000,00 динара без пдв-а,„Еуро мотус“ 

Београд  у износу од 32.960.000,00 динара без пдв-а., и „Милетић Петрол“ Параћин у 

износу од 28.800.000,00 динара без пдв-а.  
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Разлог за одбијање – пристигле понуде су изнад процењене вредности. 

  

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ . 

 

Преглед понуда и ранг листа:  

 

Партија/

ранг 

Нис 

Нови сад 

Еуро мотус 

Београд 

Милетић петрол 

Параћин 

Кнез петрол 

Батајница 

1 - - - 1.090.000,00 

2 10.706.300,00 - 9.581.000,00 8.616.666,67 

3 31.504.000,00 32.960.000,00 - - 

Партија/

ранг 

Кнежевић 

Петрол 

Батајница 

   

1 -    

2 -    

3 22.666.666,67    

 

Према горе наведеном комисија именована решењем  директора завода поднела је П Р Е 

Д Л О Г да се за набавку добара  за партију 1- Евро премијум БМБ 95, изабере понуда  

бр.1770-12 и УГОВОР ДОДЕЛИ понуђачу „Кнез Петрол“д.о.о.Батајница, по понуди у 

укупној вредности од 1.090.000,00 динара без ПДВ-а за количину од 12.000,00 l, роком 

плаћања сукцесивно од 30 дана од дана издавања рачуна, роком испоруке - сукцесивно, 

сваког дана у току 24 часова, 365 дана у години, удаљености пумпе за точење горива 7,9 

km од седишта Наручиоца, понудом са роком важења од 30 дана од јавног отварања 

понуда и понуђеним добром које испуњава услове предвиђене Правилником о техничким 

и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 

63/2013, 75/2013,144/2014), да се за набавку добара за партију 2 – евродизел гориво, 

изабере понуда бр 1770-12 и УГОВОР ДОДЕЛИ понуђачу „Кнез Петрол“д.о.о.Батајница, 

по понуди у укупној вредности  од 8.616.666,67 динара без ПДВ-а  за количину од 

110.000,00 l, роком плаћања сукцесивно, у року од 30 дана од дана промета добара. Рок 

испоруке: сукцесивно, у року од 2 дана од дана добијања на факс поруџбенице-

поручивања наручиоца, односно поручивања путем телефона (усменим путем), понудом 

која важи 30 дана од дана отварања понуде, роком за решавање рекламација 3 дана од 

пријема записника о рекламацији, понуђеним добром које испуњава услове предвиђене 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 75/2013,144/2014).да се за набавку добара, 

за партију 3 -уље за ложење нискосумпорно гориво,специјално НСГ-С, изабере понуда 

бр.1770-11 и УГОВОР ДОДЕЛИ понуђачу „Кнежевић петрол“ Батајница , по понуди у 

укупној вредности од 22.666.666,67 динара без ПДВ-а  за количину од 800.000,00 кг, 

роком плаћања сукцесивно у року од 30 дана дана од дана промета добара, роком 

испоруке - сукцесивно у року од 2 дана од дана достављања на факс поруџбенице-

поручивања наручиоца, односно поручивања путем телефона (усменим путем), понудом 

која важи 30 дана од дана отварања понуде, роком за решавање  рекламација од 15 дана од 

дана пријема записника о рекламацији, понуђеним добром које испуњава услове 

предвиђене Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 

порекла (“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 75/2013,144/2014). 

 

Директор је прихватио предлог комисије па је одлучено као у диспозитиву Одлуке 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од 

пријема исте. 

 

БП,ЕА/АЦ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                               ДИРЕКТОР 

                                                                                      потпуковник   

                               сц  Расим Цириковић, дипл.инж. 

 

 

 


