
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 1667 
Датум : 14.08.2017.године 
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 68/2015), директор 
ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси : 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ  
–ДОБАРА –  

ПОГОНСКА ГОРИВА И ДЕРИВАТИ ОД НАФТЕ 
ПАРТИЈА 1 ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈУ 

Редни број   
24-1557/2017 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу „SMALL BUISNESS SOLUTIONS“ DОО Алексинац, 
улица 22. Децембар  број бб, Алексинац, заведена под бројем 1648 дана 10.08.2017.године 
у 10.00 часова, код Понуђача заведена под бројем 15/2017 дана 10.08.2017.године, 
Матични број  07602600,  Пиб: 100305458, са понуђеном ценом од  2.630.975,00 динара  без 
ПДВ-а, односно  3.157.170,00 динара са ПДВ-ом 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности, за набавку  добара – Погонска горива и деривати од нафте, Партија 1 – 
Погонска горива за возила и механизацију,  коју је дана 27.07.2017.године донео директор 
Предузећа број 1546, објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки 
дана 27.07.2017. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Погонска горива и деривати од нафте, 
Партија 1  - Погонска горива за возила и механизацију  благовремено се одазвало 2 
понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 10.08.2017.године са почетком у 11,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 1658 од 10.08.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број 1664 од 14.08.2017. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Погонаска горива и деривати од нафте, 
Парија 1 -  Погонска горива за возила и механизацију 
Назив и ознака из општег речника набавки добара Погонска горива и деривати од 
нафте, Партија 1  - Погонска горива за возила и механизацију је 09100000, 09211000, 
09211100 
Предмет јавне набавке обликован у две партије, с тим да је Наручилац сада покренуо 
набавку само за Партију 1  - Погонска горива за возила и механизацију 
Процењена вредност јавне набавке  Погонска горива и деривати од нафте, Партија 1 - 
Погонска горива за возила и механизацију  је 2.817.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку добара Погонска горива и деривати од нафте, Партија 
1 – Погонска горива за возила и механизацију  учествовало је 2 понуђача са благовременим 
понудама  и то: 



1.“ЛУКОИЛ“ СРБИЈА АД, улица Булевар Михајла Пупина број 165 д, Нови Београд 
заведена под бројем 1647  дана 09.08.2017.године у 13.00 часова, Погонска горива и 
деривати од нафе, Партија 1  - Погонска горива за возила и механизацију 
2.„SMALL BUISNESS SOLUTIONS“ DОО Алексинац, улица 22 Децембар  број бб, 
Алексинац, заведена под бројем 1648 дана 10.08.2017.године у 10.00 часова 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  
1.“ЛУКОИЛ“ СРБИЈА АД, улица Булевар Михајла Пупина број 165 д, Нови Београд 
заведена под бројем 1647  дана 09.08.2017.године у 13.00 часова, Погонска горива и 
деривати од нафе, Партија 1  - Погонска горива за возила и механизацију 
ул. Булевар Михајла Пупина број 165 д 
матични број понуђача:07524951 
ПИБ :100000830 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Весна Ружичић 
Лице за контакт : Драгана Радуловић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1647 дана 09.08.2017.године у 13.00 часова, а код 
Понуђача заведена под бројем  4564/2  дана 08.08.2017.године 
 Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 2.723.465,00 динара  без ПДВ-а, односно  3.268.070,00 динара са 
ПДВ-ом 
 Рок плаћања 45   дана  од дана фактурисања 
           Рок важења понуде 60 дана 
 
Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, трошкове није тржио,  
уредно је попунио и модел Уговора, као и Образац Изјаве да је уписан у Регистар Понуђача 
и Изјаву о испуњавању техничких и кадровских услова, уз коју је доставио Уговор о 
управљању бензинском станицом и МА образац за лице које ради у њој, на свом 
меморандуму дoставио је и списак бензинских станица, као и Извод о регистрованим 
подацима из регистра Понуђача, као и Решење Агенције за енергетику Републике Сбије – 
Лиценцу за обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на 
станицаа за снабдевање превозних средстава, понуђач је доставио и Оверени потпис лица 
овлашћених за заступање као и Овлашћење директору за малопродају. 
Даљим увидом Комисија је констатовала да је Понуђач на свом меморандуму на самом 
почетку Конкурсне докуменатције доставио допис који је назвао : Понуда за испоруку 
нафтних деривата путем корпоративних картица кроз малопродајну мрежу компаније 
„ЛУКОЛИ СРБИЈА“ у којој је наведено : 
Обавештавамо Вас да је компанија „Луколи Србија“ у могућности да вам понуди 
комерцијалне услове за испоруку нафтних деривата путем корпоративних картица 
наводећи попуст у апсолутном износу на малопродајну цену  за сваку врсту горива 
понаособ. 
При крају истог дописа навео је да у случају да се понуда оцењује као конкурентна 
потребно је организовати један састанак ради преузимања мера на плану конкретизације 
даљих активности. 
Комисија је детаљно размотрила овај допис тј. ову понуду на меморандуму Понуђача и 
констатовала да иста не треба бити разматрана јер је Понуђач уредно попунио Образац 
понуде, Образац структуре цена као и Модел уговора где се јасно види понуђена јединична 
цена за сваку врсту горива без ПДВ-а, укупна понуђена цена без ПДВ-а  и  укупна понуђена 



цена са ПДВ-ом, а ово из разлога јер је  у члану 3. Закона о јавним набавкама под тачком 
27)  дефинисано 
„понуђена цена је цена коју понуђач одређује у Понуди, изражена у динарима у коју су 
урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени 
конкурсном документацијом“ 
Наиме у Упутству понуђачима како да сачине понуду  на страни 30/37 Конкурсне 
документације под тачком 9. стоји : 
„Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. 
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке укључујући и превоз до Наручиоца, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност“ 
Као што се види Наручилац није оставио могућност уписивања попуста а то из разлога јер 
члан 3. Закона о јавним набавкама тачка 34) каже : 
„попуст на понуђену цену је метод одређивања цене који понуђач може понудити у понуди 
само када је предмет јавне набавке обликован у више партија, а Наручилац тај метод не 
може предивидети као елемент критеријума“ 
Имајући у виду да се овде ради конкретно о једној Партији у којој имамо три врсте горива 
није могуће у складу са Законом применити попуст на понуђену цену, тако да Комисија неће 
узети у разматрање наведени документ који је достављен на меморанудму Понуђача, 
поготову и из разлога јер Понуђач сматра да треба бити организован састанак ради 
преузимања мера на плану конкретизација даљих активности, овде се не ради о 
преговарачном поступку већ о поступку јавне набавке мале вредности где нема места 
одржавања састанка нити договарања о преузимања мера на плану конкретизација даљих 
активности. 
Комисија сматра да је Понуђач приликом сачињавања своје понуде морао да се придржава 
наведених чланова Закона и да понуду сачини на тај начин руководећи се својим 
економским интересима и постављеним захтевима у конкурсној документацији и из тог 
разлога Наручилац ће узети у обзир понуђену цену која је дата у Обрасцу понуде, обрасцу 
структуре цена као и у Моделу уговора јер је у складу са Законом дужан да тако поступи. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна 
наравно без додатог дописа који не чини саставни део понуде, одговарајућа и прихватљива 
имајући у виду да је понуђена цена испод процењене вредности конкретне партије. 
 
2.„SMALL BUISNESS SOLUTIONS“ DОО Алексинац, улица 22 Децембар  број бб, 
Алексинац, заведена под бројем 1648 дана 10.08.2017.године у 10.00 часова 
ул. 22.децембар бб 
матични број понуђача:07602600 
ПИБ :100305458 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Зорица Забуновић 
Лице за контакт : Зорица Забуновић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1648 дана 10.08.2017.године у 10.00 часова, а код 
Понуђача заведена под бројем 15/2017  дана 10.08.2017.године 
 Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 2.630.975,00 динара  без ПДВ-а, односно  3.157.170,00 динара са 
ПДВ-ом 
 Рок плаћања одложено вирманом 30  дана 
            Рок важења понуде 60 дана 
Увидом у конкурсну документацију конисија је констатовала следеће : 
Понуђач је уредно попнио Обрасце који цине саставни део понуде, трошкове није тржио,  
уредно је попунио и модел Уговора, као и Образац Изјаве да је уписан у Регистар Понуђача 
и Изјаву о испуњавању техничких и кадровских услова, понуђач је доставио Решење 



Агенције за привредне регистре из Регистра понуђача, доставио је Изјаву на свом 
меморандуму о поседовању једне бензинске станице на територији општине Алексианц, 
као и Уверење Агенције за енергетику Републике Србије  са важећом Лиценцом за 
обављање енергетске делатности, такође је на свом меморандуму доставио Изјаву да 
бензинска станица ради од 00-24 ч, доставио је и фотокопију уговора о раду и МА образац 
за лице које ради на бензинској станици. 
Понуђач је доставио и меницу ако и менично изјашњење и картон депонованих потписа. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна, 
одговарајућа и прихватљива имајући у виду да је понуђена цена испод процењене 
вредности конкретне партије. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Нема понуда које су одбијене. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
1.„SMALL BUISNESS SOLUTIONS“ DОО Алексинац, Понуђена цена: 2.630.975,00 динара  
без ПДВ-а, односно  3.157.170,00 динара са ПДВ-ом 
2. “ЛУКОИЛ“ СРБИЈА АД, Београд, Понуђена цена: 2.723.465,00 динара  без ПДВ-а, 
односно  3.268.070,00 динара са ПДВ-ом 
9. Понуђач којем се додељује уговор:  
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да су пристигле понуде 
благовремене, да је испуњен услов за доношење Одлуке о додели уговора прописан 
чланом 107. Закона о јавним набавкама и предлаже директору Предузећа да донесе 
Одлуку о додели уговора за јавну набавку добара Погонска горива и деривати од нафте, 
Партија 1 - Погонска горива за возила и механизацију Понуђачу  „SMALL BUISNESS 
SOLUTIONS“ DОО Алексинац, улица 22. Децембар број бб, Алексинац, заведена под 
бројем 1648 дана 10.08.2017.године у 10.00 часова, код Понуђача заведена под бројем 
15/2017  дана 10.08.2017.године, Матични број  07602600,  Пиб: 100305458, са понуђеном 
ценом од  2.630.975,00 динара  без ПДВ-а, односно  3.157.170,00 динара са ПДВ-ом. 
 
Директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац је прихватио предлог Комисије за јавну 
набавку о додели уговора, те је на основу законских овлашћења донео Одлуку о додели 
уговора о јавној набавци добара Погонска горива и деривати од нафте, Партија 1 - 
Погонска горива за возила и механизацију додељујући уговор Понуђачу „SMALL BUISNESS 
SOLUTIONS“ DОО Алексинац, улица 22 Децембар  број бб, Алексинац, заведена под 
бројем 1648 дана 10.08.2017.године у 10.00 часова, код Понуђача заведена под бројем 
15/2017  дана 10.08.2017.године. 
Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду. 
 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 

ДИРЕКТОР 
                                                                                                      Драгиша Симић 



 

 
 
 


