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МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 

Услуга – Превоз горива 

60100000 – услуге друмског превоза  
 
Уговорена вредност износи: 
 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без  ПДВ-а),  
 

 - Цена превоза од РН Нови Сад до 
Бачке Паланке једном месечно 2000л:  
30.000,00  динара без ПДВ;  
- Цена превоза од РН Нови Сад  до 
Сремске Митровице три пута годишње 
2.000 л: 30.000,00 динара без  ПДВ:    
-    Цена превоза од РН Панчево до 
Београда (Остружнице) једном месечно 
8000л:  26.000,00 динара без ПДВ;  
- Цена превоза од РН Панчево до 
Београда (Остружнице) једном 
годишње 12.000л:   26.000,00 динара без 
ПДВ;   
- Цена превоза од РН Панчево до 
Ковина једном годишње 12.000л:   
23.000,00 динара без ПДВ;  
- Цена превоза за ауто-цистерну од 
8.000 литара  по км,  од рафинерије до 
места испоруке, посебно за релације до 
50 км удаљености:  575,00/км динара 
без ПДВ;  
- Цена превоза за ауто-цистерну од 
8.000 литара  по км, од рафинерије до 
места испоруке, посебно за релације 
преко 50 км удаљености: 265,50 
динара/км  без ПДВ;  

Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ-ом),  
 

- Цена превоза од РН Нови Сад до 
Бачке Паланке једном месечно 2000л:   
36.000,00 динара са ПДВ: 
- Цена превоза од РН Нови Сад  до 
Сремске Митровице три пута годишње 
2.000 л: 36.000,00 динара са ПДВ 
- Цена превоза од РН Панчево до 
Београда (Остружнице) једном месечно 
8000л:  31.200,00 динара са ПДВ: 
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- Цена превоза од РН Панчево до 
Београда (Остружнице) једном 
годишње 12.000л:   31.200,00 динара са 
ПДВ 
- Цена превоза од РН Панчево до 
Ковина једном годишње 12.000л:   
27.600,00 динара са ПДВ. 
- Цена превоза за ауто-цистерну од 
8.000 литара  по км,  од рафинерије до 
места испоруке, посебно за релације до 
50 км удаљености:  690,00 динара/км са 
ПДВ 
- Цена превоза за ауто-цистерну од 
8.000 литара  по км, од рафинерије до 
места испоруке, посебно за релације 
преко 50 км удаљености: 318,60 
динара/км са ПДВ. 

 
Критеријуми Вредновање и процењивање понуда вршиће се на основу критеријума – најниже 
цене: 

  Укупна цена се бодује на следећи начин: Максимално број бодова износи 100  

За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ-а додељује се 100 бодова.  

Сваки следећи бод за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по формули : 

                         Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а  x  100 
                                  Понуђена укупна цена без ПДВ-а 
 

Ред.бр. Место 
утовара 

Место истовара Очекивана 
количина по 
испоруци 

Очекивана 
динамика испоруке 

Број бодова 

 

1 

 

 

РН Нови 
Сад 

Бачка Паланка 2.000 лит једном месечно 15 

 

2 

Сремска 
Митровица 

2.000 лит 3 пута годишње 30 

 

3 

 

 

РН Панчево 

Београд-
Остружница 

8.000 лит једном месечно 15 

 

4 

Београд-
Остружница 

12.000 лит једном годишње 15 
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5 

Ковин 12.000 лит једном годишње 15 

 

6 

Цена превоза за ауто-цистерну од 8.000 литара  по км, без ПДВ-а,  од 
рафинерије до места испоруке, посебно за релације до 50 км удаљености 

5 

 

7 

Цена превоза за ауто-цистерну од 8.000 литара  по км,без ПДВ-а, од 
рафинерије до места испоруке, посебно за релације преко 50 км удаљености 

5 

 УКУПНО БОДОВА : 100 

 

Број примљених понуда – 1 (једна) 

Понуђена цена                            највиша:    135.840,00 динара (по јединичним ценама) 

                                                     најнижа:    135.840,динара (по јединичним ценама) 

Понуђена цена код                    највиша:    135.840,динара (по јединичним ценама) 

 прихватљивих понуда             најнижа:    135.840,  динара(по јединичним ценама) 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  13. март 2014.године 

Датум закључења уговора: 28. марта 2014..године 

Добављач: .„“Такси Петрол“ д.о.о. Панчево, ул.Баваништански пут бр. 487. 

ПИБ: 104212161 

Матични број: 20104406 

Околности које пшредстављају основ за измену уговора: нема 

Период важења уговора:  до 31.01.2015.године. 

Остале информације: / 


