
 

 

SPORTSKO PRIVREDNO DRUŠTVO 

FK RADNIČKI 1923 d.o.o. Kragujevac 
Ul. Kralja Milana IV 21 

34 000 Kragujevac-Srbija 
tel/fax: +381 34/ 353-530. 

Tel.: +381 34/ 353-550 

+381 34/ 353-540 
www.fkradnicki.com  

 
Број: 117-05/19 
Датум: 15.05.2019. године 
К р а г у ј е в а ц  
 
 
Директор Спортског привредног друштва ФК „Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац, на основу чл. 
16 став 1. тач. 1. Одлуке о оснивању променом правног облика из спортског удружења у 
Спортско привредно друштво ФК „Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац, члана 107. став 3. и 
члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 
14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 16.04.2019. године, доноси 
 

О Д  Л У К У 
о додели уговора  

 
    1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне 
набавке број 404-94/19-XII од 11.03.2019. године у предмету јавне набавке број 1.1.2/19: 
Гориво (ОРН:09132000, 09134200, 09133000 – Гориво-моторни бензин, дизел гориво и течни 
нафтни гас), уговор се додељује понуђачу: 
           
„Кнез петрол“ д.о.о. Земун, Батајница, улица Царице Јелене број 28; Матични број: 
17535439, ПИБ:103223995, у складу са понудом број: 796/ЈН од 12.04.2019. године. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 
68/15), спровела je отворени поступак јавне набавке број 1.1.2/19 добра – Гориво, са циљем 
закључења оквирног споразума са једним добављачем, на период важења од годину дана. 
Позив за достављање понуда објављен је дана 14.03.2019.године. на Порталу јавних 
набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).  
Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 147.417.978,00 динара (без 
урачунатог ПДВ-а). 
Процењена вредност јавне набавке - Гориво Спортског привредног друштва ФК „Раднички 
1923“ д.о.о. Крагујевац износи: 233.333 динара (без урачунатог ПДВ-а). 
Рок за достављање понуда био је 15.04.2019. године до 12.00 часова. Благовремено је 
приспела понуда: 
 

1. “Кнез петрол “д.о.о Земун, Батајница. 
Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 15.04.2019. 
године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране 
Комисије за централизовану јавну набавку.  
 
Подаци из извештаја о стручној оцени понуде: 
01. „Кнез петрол“ д.о.о. Земун, Батајница, улица Царице Јелене број 28; Матични број: 
17535439, ПИБ:103223995, понуда број: 796/ЈН од 12.04.2019. године. 
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Основни елементи понуде: 
 

1. Понуђена цена: 
 
а) ЕVRO PREMIJUM BMB 95 
просечна цена (без ПДВ-а) за продајна места у Крагујевцу на дан објављивљања позива за 
достављање понуда (16.03.2018. године) износи: 
 
  120,75 дин/л + ПДВ 24,15 дин/л,                                                                                           
                                                                                           укупно са ПДВ-ом 144,90 дин/л, 
 
понуђена цена (без ПДВ-а) по литру (за укупно тражену количину из техничких 
спецификација наручиоца) износи: 
 
  111,58 дин/л + ПДВ 22,32 дин/л,                                                                                         
                                                                                           укупно са ПДВ-ом 133,90 дин/л, 
 
     а за процењену количину од 139.610 литара, без ПДВ-а износи 15.578.149,17 дин.     
     ПДВ за процењену количину од 139.610 литара, износи 3.115.629,83 дин. 
     Укупно са ПДВ-ом за процењену количину од 139.610 литара износи 18.693.779,00 дин.  
     
Разлика (евентуални попуст) између ваше просечне цене без ПДВ-а и ваше понуђене цене 
без ПДВ-а, на дан 14.03.2019. године износи 7,59%. 
Исказани проценат умањења цене по литру је фиксни и биће примењиван приликом сваког 
фактурисања током трајања појединачних уговора.  
       
б) ЕVRO BMB 98 или одговарајући 
просечна цена (без ПДВ-а) за продајна места у Крагујевцу на дан објављивљања позива за 
достављање понуда (14.03.2019. године) износи: 
 
  128,25 дин/л + ПДВ 25,65 дин/л,                                                                                          
                                                                                           укупно са ПДВ-ом 153,90 дин/л, 
 
понуђена цена (без ПДВ-а) по литру (за укупно тражену количину из техничких 
спецификација наручиоца) износи: 
 
  124,08 дин/л + ПДВ 24,82 дин/л,                                                                                     
                                                                                           укупно са ПДВ-ом 148,90 дин/л, 
 
     а за процењену количину од 34.896 литара, без ПДВ-а износи 4.330.012,00 дин.     
     ПДВ за процењену количину од 34.896 литара, износи 866.002,40 дин.  
          Укупно са ПДВ-ом за процењену количину од 34.896 литара износи 5.196.014,40 дин.  
     
Разлика (евентуални попуст) између ваше просечне цене без ПДВ-а и ваше понуђене цене 
без ПДВ-а, на дан 14.03.2019. године износи 3,25%. 
Исказани проценат умањења цене по литру је фиксни и биће примењиван приликом сваког 
фактурисања током трајања појединачних уговора.  

 
дизел гориво 

в) EVRO DIZEL   
                                                          
просечна цена (без ПДВ-а) за продајна места у Крагујевцу на дан објављивљања позива за 
достављање понуда (14.03.2019. године) износи: 
 
136,58 дин/л + ПДВ 27,32 дин/л,                           
                                                                                           укупно са ПДВ-ом 163,90 дин/л, 
 



понуђена цена (без ПДВ-а) по литру (за укупно тражену количину из техничких 
спецификација наручиоца) износи: 
 
  124,02 дин/л + ПДВ 24,80 дин/л,                                    
                                                                                           укупно са ПДВ-ом 148,82 дин/л, 
 
     а за процењену количину од 857.460,5 литара, без ПДВ-а износи 106.339.393,01 дин.     
     ПДВ за процењену количину од 857.460,5 литара, износи 21.267.878,60 дин.  
      
Укупно са ПДВ-ом за процењену количину од 857.460,5 литара износи 127.607.271,61 дин.  
Разлика (евентуални попуст) између ваше просечне цене без ПДВ-а и ваше понуђене цене 
без ПДВ-а, на дан 14.03.2019. године износи 9,2%. 
Исказани проценат умањења цене по литру је фиксни и биће примењиван приликом сваког 
фактурисања током трајања појединачних уговора. 

 
гасно уље 

г) гасно уље (Д2) 
 
ваша просечна цена (без ПДВ-а) за продајна места у Крагујевцу на дан објављивљања 
позива за достављање понуда (14.03.2019. године) износи: 
 
  132,42 дин/л + ПДВ 26,48 дин/л,                                                                         
                                                                                           укупно са ПДВ-ом 158,90 дин/л, 
 
ваша понуђена цена (без ПДВ-а) по литру (за укупно тражену количину из техничких 
спецификација наручиоца) износи: 
 
  127,33 дин/л + ПДВ 25,47 дин/л,                                                                                      
                                                                                           укупно са ПДВ-ом 152,80 дин/л, 
 
     а за процењену количину од 3.500 литара, без ПДВ-а износи 445.666,67 дин.     
     ПДВ за процењену количину од 3.500 литара, износи 89.133,33 дин.  
      
Укупно са ПДВ-ом за процењену количину од 3.500 литара износи 534.800,00 дин.  
Разлика (евентуални попуст) између ваше просечне цене без ПДВ-а и ваше понуђене цене 
без ПДВ-а, на дан 14.03.2019. године износи 3,84%. 
Исказани проценат умањења цене по литру је фиксни и биће примењиван приликом сваког 
фактурисања током трајања појединачних уговора. 
  
                                                          течни нафтни гас 
 
д)  TNG 
просечна цена (без ПДВ-а) за продајна места у Крагујевцу на дан објављивљања позива за 
достављање понуда (14.03.2019. године) износи: 
 
  61,58 дин/л + ПДВ 12,32 дин/л,                                                              
                                                                                           укупно са ПДВ-ом 73,90 дин/л, 
 
понуђена цена (без ПДВ-а) по литру (за укупно тражену количину из техничких 
спецификација наручиоца) износи: 
 
  57,42 дин/л + ПДВ 11,48 дин/л,                                               
                                                                                           укупно са ПДВ-ом 68,90 дин/л, 
 
     а за процењену количину од 60.305 литара, без ПДВ-а износи 3.462.512,08 дин.     
     ПДВ за процењену количину од 60.305 литара, износи 692.502,42 дин.  
      



 


