
 
 

На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање 

депозита, О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године, који се односи на набавке на које се Закон о 

јавним набавкама не примењује, дана 31.3.2022. годинe  

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

 

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке добара – горива и мазива  

за службене аутомобиле 

 

 

Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2, спроводи поступак 

прикупљања понуда за набавку горива и мазива за службене аутомобиле.  

 

1. Опис добара и оквирна количина 

Предмет набавке је гориво врсте евро дизел за аутомобиле који се користе у службене сврхе за 

потребе Наручиоца.  

Оквирна количина је 2.500 литара евро дизела на годишњем нивоу. Наручилац задржава 

право да набави већу или мању количину од оквирно планиране. Набавка ће се вршити 

сукцесивно према потребама и конкретним захтевима Наручиоца до висине процењене 

вредности набавке. 

   

2. Квалитет добара 

Квалитет горива које се испоручује треба да буде у свему у складу са важећим Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“, бр. 

150/20).  

Гориво које се испоручује мора бити еколошки чисто и мора одговарати европским стандардима 

квалитета. 

Евро дизел треба да испуњава захтеве у складу са стандардом SRPS EN 590.  

 

3. Место набавке добара  

Набавка горива врши се на бензинским станицама Понуђача на територији Републике Србије. 

Понуђач је у обавези да испоруку горива врши непрекидно на бензинским станицама у периоду 

важења уговора. 

 

4. Начин набавке добара 

Понуђач је у обавези да на својим бензинским станицама на територији Републике Србије 

обезбеди могућност продаје горива путем дебитне картице. Наручивање и преузимање 

картица вршиће се на тај начин што ће Наручилац доставити Понуђачу писмени захтев за 

издавање картица, као и регистарски број и врсту возила за које ће картица бити издата. 

 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави Списак бензинских станица у Републици Србији, са 

локацијама (адресама) на којима се налазе, потписан од стране одговорног лица, на којимa 

Наручилац може да купује добра коришћењем дебитне картице Испоручиоца. 

 



Неопходно је да понуђач има могућност увида у потрошњу горива Наручиоца по регистарском 

броју возила, пређеној километражи и укупној потрошњи горива.  

 

5. Период извршења 

Набавка горива уговара се на одређено време и то до утрошка средстава предвиђених Планом 

набавки и Финансијским планом Наручиоца за 2022. годину за ове намене, а најдуже 12 месеци 

од дана потписивања уговора.  

 

Наручилац је за набавку добара из овог позива планирао максималан износ од РСД 666.666,00 

без ПДВ-а, односно РСД 800.000,00 са ПДВ-ом. 

 

6. Рекламација  

Наручилац има право на рекламацију количине и квалитета испорученог горива, у ком случају је 

дужан да уложи приговор у року од 24 сата од сазнања за недостатак. У случају приговора на 

количину купљених добара, Понуђач је дужан да на лицу места комисијски утврди чињенично 

стање и о томе сачини заједнички записник. 

 

У случају основаности приговора Наручиоца и одступања од уговореног квалитета, испоручилац 

је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана утврђеног одступања, изврши замену испорученог 

горива које није одговарало утврђеном квалитету, при чему замењено гориво неће наплатити.  

 

7. Услови за учешће у поступку 

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава следеће услове:  

1. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке 

- важећу лиценцу односно дозволу за обављање енергетске делатности: трговина 

моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, коју 

издаје Агенција за енергетику Републике Србије у складу са Законом о енергетици 

(„Службени гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-други закон и 40/21) и Правилником о 

лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС“, 

бр. 87/15, 44/18 - др. закон и 83/21). Лиценца мора да има важност за време трајања 

уговора о набавци; 

2. да располаже са одговарајућом продајном мрежом на територији Републике Србије (број 

продајних места – бензинских станица), и то:  

− да има најмање 4 (четири) бензинске станице на територији града Београда, и то на 

територији градских општина: Савски венац, Стари град, Врачар, Вождовац, 

Звездара, Палилула;   

− да има најмање по 1 (једну) бензинску станицу у сваком правцу на аутопуту Београд 

- Нови Сад  и најмање по 1 (једну) бензинску станицу у сваком правцу на аутопуту 

Београд – Ниш и 

− најмање по 1 (једну) бензинску станицу у сваком правцу на следећој релацији: 

седиште Агенције-Обреновачки пут-аутопут Милош Велики-Чачак. 

 

8. Доказивање испуњености услова 

Као доказ о испуњености услова за учешће у поступку, Понуђач доставља: 

1. Неоверену копију важеће лиценце односно дозволе за обављање енергетске делатности: 

трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, 

кoју издаје Агенција за енергетику Републике Србије у складу са Законом о енергетици 

и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији  

2. Списак продајних места - бензинских станица у Републици Србији са локацијама 

(наведеним местом и адресом) сваке бензинске станице, на којимa Наручилац може 

да купује добра коришћењем дебитне картице Понуђача, на меморандуму Понуђача, 

потписан од стране овлашћеног лица Понуђача; 

3. Важећи ценовник на дан објављивања позива, потписан од стране овлашћеног лица 

Понуђача. 

 



9. Цена 

Понуђач исказује цену у динарима, са и без пореза на додату вредност. 

Цена се формира са датумом објављивања позива Наручиоца за достављање понуда. 

Понуђач је дужан да наведе све попусте које Наручилац остварује на актуелне цене горива 

приликом куповине горива. 

Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Понуђача у складу са кретањем цена на тржишту 

нафтних деривата у Републици Србији. 

 

Након закључења уговора цена горива дата у понуди може се мењати из објективних разлога, у 

складу са законом и подзаконским актима, услед промена цена и услова на тржишту, промене 

цене сирове нафте на светском тржишту и промене фискалних обавеза за ову врсту добара 

(акцизе и сл.), без посебног анексирања уговора.  

 

10. Начин плаћања 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се путем дебитних картица. Наручилац авансно 

уплаћује динарска средства на текући рачун испоручиоца, односно одређује висину и динамику 

уплата на рачун за коришћење картице и врши уплату на текући рачун испоручиоца.  

 

Наручилац може преузимати гориво, као и другу робу и услуге који су везане за употребу возила, 

сукцесивно у периоду трајања уговора, путем картице до износа уплаћених средстава. 

 

Испоручилац на крају месеца доставља Наручиоцу коначан рачун за испоручено гориво, као и 

другу робу и услуге, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице. 

 

11. Образац структуре понуде 

 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ 

Назив добра 
Јединица 

мере 
Оквирна 
количина 

Цена по 
јединици  
без ПДВ-а 

Цена по 
јединици  

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 

Гориво (евро дизел) Литар 2.500     

 

12. Рок и начин достављања понуда: 

 

Понуде се достављају у затвореним ковертама путем поште или непосредно предајом на адресу 

Наручиоца:  

Агенција за осигурање депозита  

Кнез Михаилова бр. 2.  

11000 Београд 

Писарница, соба 218. други спрат 

 

са назнаком: „ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ГОРИВА – НЕ ОТВАРАТИ“.  

 

Понуде се сматрају благовременим ако су Наручиоцу стигле најкасније до петка, 8. априла 

2022. године, до 12:00 часова.  

 

Контакт особа: Гордана Милковић Недић, gordana.milkovic@aod.rs 

   Весна Петровић, vesna.petrovic@aod.rs 
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