
                        
            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

            ПОРЕСКА УПРАВА  

Број: 000-404-01-00840/2020-1100/1 

         Дана: 11.09.2020. године 

                        Београд 

 

           На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Министарство финансија, Пореска управа  објављује: 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 за партију 1  - услуга  складиштења нафтних деривата – Евро дизела, са услугом транспорта и 

претакања 

 

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија, Пореска 
управа, Београд, Саве Машковића 3-5, интернет адреса: www.purs.gov.rs  
            2. Врста наручиоца: Орган државне управе. 

 3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга 
складиштења нафтних деривата са услугом транспорта и претакања за потребе Пореске управе, ЈН 
17/2020 

Јавна набавка је обликована у 3 партије и то: 
Партија 1 - услуге складиштења нафтних деривата - евро дизела, са услугом транспорта и 

претакања 

Партија 2 – услуге складиштења минимум 20 тона разних нафтних деривата одузетих у  

поступку пореске контроле, за потребе организационих јединица Наручиоца које територијално 

припадају подручју Ниша 

Партија 3 – услуге складиштења минимум 20 тона разних нафтних деривата, одузетих у 

поступку пореске контроле, за потребе организационих јединица Наручиоца које територијално 

припадају подручју Београда, Новог Сада и Крагујевца  

 

 Назив и ознака из општег речника набавки: 

 98300000 – услуге складиштења робе одузете у поступку пореске контроле. 

 5. Уговорена вредност: Вредност уговора  је у висини процењене вредности јавне набавке за 
партију 1, која износи 1.533.333,33 динара без ПДВ-а. 
 6. Критеријум за доделу уговора: ''економски најповољнија понуда''. 

 7. Број примљених понуда: 1 

 8. Највиша и најнижа понуђена цена без ПДВ-а: С обзриром на то да је Наручилац примио 

једну понуду која је уједно и прихватљива,  цена услуге складиштења нафтних деривата, по тони на 

месечном нивоу, без ПДВ-а у износу од 1.550,00 динара је уједно највиша и најнижа понуђена цена. 

Цена услуге транспорта нафтних деривата, са претакањем, по километру,  без ПДВ-а у износу 

од 250,00 динара је уједно највиша и најнижа понуђена цена. 

 9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.08.2020. године. 

 10. Датум закључења уговора: Уговор је закључен 21.08.2020 године. Потписан уговор је  од 

стране Добављача враћен Наручиоцу  дана 11.09.2020. године. 

 11. Основни подаци о добављачу: Трговинско-услужно друштво ДОО ''Михајловић'', 

Експорт – Импорт, Параћин, Синђелићева број 33. 

 12. Период важења уговора: Уговор ће се примењивати у периоду од годину дана, почевши 

од 23.08.2020. године, када истиче претходни уговор. 
 

                                                                                                            
 

http://www.purs.gov.rs/

