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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број:I-404/1-40/2016 

Дана: 13.5.2016.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2012 и 68/2015), В.Д. Начелника општинске управе општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка материјала за саобраћај – 

бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија, број јавне набавке 40/2016 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО Земун, Батајница, ул. Царице 

Јелене број 28, 11273 Батајница, ПИБ 103223995, мат.број 17535439, број рачуна 105-

565009-77, као најповољнијем понуђачу, по понуди број I-404/1-40-2 од 10.5.2016.године. 

 Укупно уговорена цена износи 745.569,00 динара без ПДВ-а, односно 852.900,00 

динара са ПДВ-ом. 
Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 28.04.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број I-404/1-40/2016, за јавну набавку добара – Набавка материјала за 

саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија. 

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 833.333,00 

динара без ПДВ-а. 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: Безоловни бензин 

09132100, Дизел гориво 09134200. 

Дана 28.4.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки (шифра 1083409) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу 

са чланом 57. ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 (две) понуде. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-40/2016 од 13.5.2016. године, 

комисија за јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 2 (две) 

понуде и то:   

 

1. „НИС“ А.Д. Нови Сад, ул. Народног фронта број 12, 21000 Нови Сад, Дирекција 

велепродаје, ул. Милентија Поповића број 1, 11070 Нови Београд, ПИБ 104052135, 
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мат.број 20084693, број рачуна 160-211974-86, заступник Дејан Башић, Директор 

дирекције регионалне корпоративне продаје. 

 

НИС“ А.Д. Нови Сад нуди да добра - материјал за саобраћај – бензин и дизел гориво 

за потребе општине Куршумлија, испоручује по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена износи 812.256,00 динара без ПДВ-а, односно 974.760,00 

динара са ПДВ-ом; 

- Понуђена јединична цена износи: 

o Бензин Евро премијум БМБ 95 или одговарајуће: 107,66 динара без ПДВ-а 

o Евро дизел или одговарајуће: 110,33 динара без ПДВ-а. 

- Понуђач располаже најмање једном бензинском пумпом на територији Општине 

Куршумлија 

- Број бензинских пумпи на територији Републике Србије: 322; 

- Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда; 

- Рок испоруке: Сукцесивно, по потребама наручиоца, у периоду од једне године од 

дана закључења уговора; 

- Место и начин испоруке: на бензинским пумпама-продајним местима на територији 

општине Куршумлија и на територији Републике Србије. 

 

Комисија је прегледала понуду и оценила исту као одговарајућу и  прихватљиву.    

 

2. „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО Земун, Батајница, ул. Царице Јелене број 28, 11273 

Батајница, ПИБ 103223995, мат.број 17535439, број рачуна 105-565009-77, заступник 

Сава Кнежевић, директор. 

 

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО Земун, Батајница нуди да добра - материјал за саобраћај – бензин 

и дизел гориво за потребе општине Куршумлија, испоручује по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена износи 745.569,00 динара без ПДВ-а, односно 852.900,00 

динара са ПДВ-ом; 

- Понуђач располаже најмање једном бензинском пумпом на територији Општине 

Куршумлија 

- Број бензинских пумпи на територији Републике Србије: 67; 

- Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 

- Рок испоруке: Сукцесивно, по потребама наручиоца, у периоду од једне године од 

дана закључења уговора; 

- Место и начин испоруке: на бензинским пумпама-продајним местима на територији 

општине Куршумлија и на територији Републике Србије. 

 

Приликом разматрања понуде овог понуђача поднете у поступку избора понуђача за 

набавку добара – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе 

општине Куршумлија, ЈНМВ-40/2016, по окончаном поступку отварања понуда, при 

провери обрасца понуде, уочене су следеће рачунске грешке: 

1. У оквиру обрасца број 6.1 – Образац понуде која садржи табелу са техничким 

карактеристикама-спецификацијом добара и количином добара, у табели у којој 

сте уписали цене по јединице мере, дошло је до рачунске грешке при множењу 

јединичних цена са количинама, тако да је понуђач у овој табели навело следеће: 
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Предмет 

набавке 

Јед. 

мере 

јединична 

цена без 

ПДВ 

Процењене 

количине у 

литрама 

Укупна цена без ПДВ за процењене 

количине 

1 2 3 4 5 (3х4) 

Бензин -Еvro 

premijum BMB 

95 или 

одговарајуће
 

литар 94,17 5.700 536.750,00 

Evro dizel или 

одговарајуће 
литар 116,00 1.800 174.000,00 

Укупна цена без ПДВ: 710.750,00 

Износ ПДВ: 142.150,00 

Укупна цена са ПДВ: 852.900,00 

 

Рачунском провером је утврђено да треба да стоји: 

 

Предмет 

набавке 

Јед. 

мере 

јединична 

цена без 

ПДВ 

Процењене 

количине у 

литрама 

Укупна цена без ПДВ за процењене 

количине 

1 2 3 4 5 (3х4) 

Бензин -Еvro 

premijum BMB 

95 или 

одговарајуће
 

литар 94,17 5.700 536.769,00 

Evro dizel или 

одговарајуће 
литар 116,00 1.800 208.800,00 

Укупна цена без ПДВ: 745.569,00 

Износ ПДВ: 149.113,80 

Укупна цена са ПДВ: 894.682,80 

Понуђач је доставио комисији сагласност да комисија изврши исправку уочених 

рачунских грешака која је заведена код наручиоца под бројем I-404/1-40/2016 од 

13.5.2016.године. 

 

Комисија је прегледала понуду и оценила исту као одговарајућу и  прихватљиву.    

 

Примљене понуде понуђача које је оценила као прихватљиве, комисија рангира 

примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ и саставља следећу 

листу: 
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