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Посл.бр.93/20/5 
дана 07.04.2020. године 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
Набавка горива 
 
,,KNEZ PETROL’’ – Царице Јелене 28, Батајница 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3.700.110,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4.440.200,00 динара.. 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 93/20/1 од 25.02.2020.године, спроведен је отворени поступак 
јавне набавке, те је дана 03.04.2020.године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке горива. 
 
Процењена вредност јавне набавке 4.685.000,00 динара 
 
Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај о стручној оцени понуда бр. 93/20/4 од 07.04.2020. године према коме следи: 
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Благовремено, тј. до дана 03.04.2020. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:  
 

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим је 
заведена понуда 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
,,LUKOIL SRBIJA’’ AD BEOGRAD – Булевар Михајла 

Пупина 165д, Н. Београд 
93/20/2-1 30.03.2020. 10:50 

2. ,,KNEZ PETROL’’ – Царице Јелене 28, Батајница 93/20/2-2 02.04.2020. 10:55 

Неблаговремених понуда нема. 
 
Нема понуђача чије су понуде одбијене.  
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
 
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за избор најповољније понуде,  примењује се критеријум – најнижа понуђена цена. 
 
 Уговор о јавној набавци се додељује: 
 
Понуђач ,,LUKOIL SRBIJA’’ 
 

Јед. цена 
бензина 

(без  ПДВ-а) 

Јед.цена 
дизела (без 

ПДВ-а) 

Јед. цена 
адитивног 

дизела (без 
ПДВ-а) 

Укупна 
збирна цена 
без попуста  
( без ПДВ-а) 

Укупна збирна 
цена без 

попуста (са 
ПДВ-ом) 

Попуст на цену 

Укупна 
збирна цена  
са попустом 
(без ПДВ-а) 

Укупна 
збирна цена 
са попустом 
(са ПДВ-ом) 

Рок 
плаћања 

Рок 
важења 
понуде 

110,90 117,10 120,93 4.191.420,00 5.029.700,00 
БМБ 95 7,2%; Евро 

дизел  и адитивирани 
дизел 8,10% 

3.860.660,00 4.632.840,00 30 дана 60 дана 

 
Понуђач ,,KNEZ PETROL’’ 
                                                                                                    

Јед. цена 
бензина 

(без  ПДВ-а) 

Јед.цена 
дизела (без 

ПДВ-а) 

Јед. цена 
адитивног 

дизела (без 
ПДВ-а) 

Укупна 
збирна цена 
без попуста  
( без ПДВ-а) 

Укупна збирна 
цена без 

попуста (са 
ПДВ-ом) 

Попуст на цену 

Укупна 
збирна цена  
са попустом 
(без ПДВ-а) 

Укупна 
збирна цена 
са попустом 
(са ПДВ-ом) 

Рок 
плаћања 

Рок 
важења 
понуде 

109,92 112,83 112,83 2.985.500,00 3.582.600,00 10.08% 2.684.666,00 3.221.600,00 30 дана 60 дана 
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- Комисија за јавне набавке је приликом контроле конкурсне документације понуђача ,,KNEZ PETROL’’ – Царице Јелене 28, Батајница,  
уочила да је начињена рачунска грешка у  табели у оквиру обрасца понуде, а самим тим и у обрасцу понуде, те је сходно члану 93. став 4. 
Закона о јавним набавкама, дана 07.04.2020.године затражила електронским путем сагласност за исправку начињене рачунске грешке.  
Дана 07.04.2020 године понуђач ,,KNEZ PETROL’’ – Царице Јелене 28, Батајница, је послао електронским путем сагласност за исправку 
уочене рачунске грешке.  
Сходно датим јединичним ценама без ПДВ-а,  Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 
 Ставка 1. 8.000 litara x 109,92 = 879.360,00 bez PDV-a 
 Ставка 2. 13.000 litara x 112,83 = 1.466.790,00 bez PDV-a 
 Ставка 3. 12.000 litara x 112,83 = 1.353.960,00 bez PDV-a. 
 
Тако да је: 
 

Јед. цена 
бензина 

(без  ПДВ-а) 

Јед.цена 
дизела (без 

ПДВ-а) 

Јед. цена 
адитивног 

дизела (без 
ПДВ-а) 

Укупна 
збирна цена 
без попуста  
( без ПДВ-а) 

Укупна збирна 
цена без 

попуста (са 
ПДВ-ом) 

Попуст на цену 

Укупна 
збирна цена  
са попустом 
(без ПДВ-а) 

Укупна 
збирна цена 
са попустом 
(са ПДВ-ом) 

Рок 
плаћања 

Рок 
важења 
понуде 

109,92 112,83 112,83 4.073.081,09 4.887.772,16 10.08% 3.700.110,00 4.440.200,00 30 дана 60 дана 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предлаже се директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,KNEZ PETROL’’ – Царице Јелене 28, Батајница 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3.700.110,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4.440.200,00 динара.  
 
           

Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана oбјаве на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
                                                                                         Директор 

                   Дома здравља 
                                                                                         
                                                                                       ___________________________ 
                       др Снежана Табаковић 


