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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив наручиоца
- Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе,
Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд.
- Адреса: Београд, 27. марта 28-32
- Интернет страница: www.purs.gov.rs
2. Врста наручиоца
- државни орган
3. Опис предемта јавне набавке, назив и ознака из општег речниока набавке:
Предмет јавне набавке ЈН бр.12/2016 су услуге - складиштења нафтних деривата и
услуга транспорта нафтних деривата са претакањем,
Назив и ознака из Општег речника набавке је:
- 63100000 -услуге руковања теретом и складиштење терета
- 63120000 - услуге чувања и складиштења
- 60100000 – услуге друмског превоза
4. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његови
примену:
У складу са чланом 36. став 1. тачка 3. Закона предвиђено је да наручилац може
спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако
због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним
догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није
могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак.
Пореска управа је од стране припадника Министарства унутрашњих послова
обавештена, да су извршили привремено одузимање деривата нафте у количини од око
650.000 литара затеченог у изнајмљеном складишту у Смедереву. Гориво је предато
Пореској управи - Пореској полицији, тако што је извршена само папиролошка
примопредаја горива између Полицијске управе и Пореске полиције, а гориво је остало у
затеченом складишту. Локација на којој је ускладиштено одузето гориво је небезбедна у
смислу постојања опасности од настанка пожара, експлозије, крађе и уништења
материјалних доказа у кривичном делу.
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Одељење за ванредне ситуације МУП-а Смедерево, обавестило је Пореску управу да
је због високог ризика од настанка пожара потребно извршити претакање целокупне
количине дизел горива, сместити у складишта и резервоаре који испуњавају Законом
прописане услове. Претакање је потребно извршити на прописан начин са одговарајућом
техничком опремом и уређајима, обезбедити против-пожарну стражу и транспортовати до
безбедног складишта. Сходно наведеном МУП-а Смедерево од 28.10.2016. године, више
неће бити у могућности да обезбеђује предметни објекат.
Пореска управа нема закључен уговор за складиштење, претакање и транспорт
горива, који испуњава све Законом прописане услове, а мора да поступи по налогу
Одељења за ванредне ситуације МУП-а Смедерево, изврши складиштење, транспорт и
претакање одузетог горива. Како би се поступило по налогу Одељења за ванредне
ситуације наручилац има потребу за хитном набавком услуга складиштења, транспорта и
претакања нафтних деривата у складу са чланом 36. став 3. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је у складу са чланом 36. став 2. доставио Управи за јавне набавке, Захтев
за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања јавног
позива у вези са предметном јавном набaвком сходно члану 36. став 1. тачка 3. ЗЈН.
Управа за јавне набавке је, сходно чл. 36. став 4. ЗЈН, размотрила наводе из захтева за
мишљење и приложене документације и утврдила да у конкретном случају постоји
изузетна хитност проузрокована ванредним околностима и непредвиђеним догађајима,
чије наступање није зависило од воље наручиоца.
С тим у вези Управа за јавне набавке је, констатовала да су испуњени услови за
примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, у складу
са чланом 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, па је Наручиоцу доставила
позитивно мишљење број:404-02-3622/16 од 07.11.2016. године, да је основана примена
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку
услуга складиштења нафтних деривата и услуга транспорта нафтних деривата са
претакањем.
На основу свега изнетог, у конкретном случају испуњени су услови за спровођење
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, сагласно члану 36.
став 1. тачка 2. ЗЈН („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.“Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад Народног фронта бр.12
2.ЛУКОИЛ СРБИЈА а.д. Булевар Михајла Пупина број 165 Д Нови Београд
3.“ЕУРО МОТУС“ д.о.о. Војислава Илића 145 Београд
4.“V.M.L“ д.о.о. Вожда Карађорђа 203 а Јаково Београд
5.“SPEED“ д.о.о. Партизанске авијације број 6А Нови Београд
6.“NAFTACHEM “ д.о.о. Војводе Путика 79/2 Сремска Каменица
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