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ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ 

 
 

 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

 

ЗА  

 

 
ЈАВНУ НАБАВКУ 

«Набавка моторног горива  за период од годину дана од дана закључења уговора-по 

спецификацији» 

 

Жабаљ, јануар 2017. године 

 

 

 

 

 

 

Предмет и врста поступка: «Набавка моторног горива  за период од годину дана од дана закључења 

уговора-по спецификацији» јавна набавка мале вредности добра 

 

Бр. набавке  : О.У-1/2017 
Конкурсна документација садржи укупно _1/40 страна. 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем 

тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број О.У-1/2017, број 404-13/2017-IV и Решења о образовању комисије за јавну набавку О.У-1/2017, број 

404-13/2017-IV, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности «Набавка моторног горива  за период од годину дана од дана 

закључења уговора-по спецификацији»,  ЈН бр. О.У-1/2017 
 

Конкурсна документација садржи: 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина иопис добара, радова или ДОБРА, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге, структура цене и сл. 

4 

IV Техничка документација и планови 6 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова 

6 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 15 

VII Образац понуде 25 

VIII Модел уговора 30 

IX Образац трошкова припреме понуде 35 

X Образац изјаве о независној понуди 36 

XI Образац структуре цене са упутством како да се попуни 37 

XII Образац Изјаве да ће уколико им буде додељен уговор, доставити средство 

обезбеђења у складу са конк.докум. 

39 

ПРИЛОГ Образац Меничног овлашћења 40 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Општинска управа Жабаљ,  

Адреса:  Николе Тесле 45,  Ж а б а љ 21230 

МБ: 08157111 

ПИБ: 100227755 

Интернет страница:  www.zabalj.rs   
Електронска пошта: nabavkeopstinazabalj@gmail.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет ове јавне набавке јесте набавка моторног горива за период од годину дана од даназакључења 

уговора -по спецификацији, која обухвата: набавку моторног горива EVRO DIZEL у количини до 12000 

литара, набавку моторног горива  EVRO PREMIJUM BMB 95 у количини до 11034 литара . У моменту 

покретања ЈН имамо 4 возила, од чега 2 на безоловни бензин, а 2 на дизел погонско гориво. 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка 

 
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5.Контакт  

 

Лица за контакт: Дарко Драпшин 064-8144577, упутити на  

Е -mail адреса: nabavkeopstinazabalj@gmail.com,  
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет ове јавне набавке јесте моторног горива за период од годину дана од даназакључења уговора -по 

спецификацији, која обухвата: набавку моторног горива EVRO DIZEL у количини до 12000 литара, набавку 

моторног горива  EVRO PREMIJUM BMB 95 у количини до 11034 литара  
 

Ознака из општег речника набавке:  

Безоловни бензин   09132100; Дизел гориво 09134220;                                                    

 

2. Партије 

Набавка није обликована по партијама. 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

1.Техничке спецификације-Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне 

набавке.  

 

БЕЗОЛОВНИ МОТОРНИ БЕНЗИН је испарљиво гориво нафтног порекла намењено за рад мотора са 

унутрашњим сагоревањем и принудним паљењем гориве смеше који се користе за погон моторних 

возила, тарифне ознаке номенклатуре царинске тарифе (ЦТ): 2710 12 45 00 и 2710 12 49 00. 

EVRO DIZEL је врста гасног уља - течно гориво нафтног порекла намењена за рад мотора са 

компресионим паљењем, које се користи за погон моторних возила и пловила са дизел мотором, 

тарифне ознаке номенклатуре царниске тарифе (ЦТ): 2710 19 43 00 и 2710 20 11 00.  

Добра која су предмет ове јавне набавке морају да одговарају захтевима из Правилника о техничким и 

другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, број 111/15 и 106/16) 

− EVRO PREMIJUM BMB 95 Безоловни моторни бензин, мора да задовољи све захтеве стандарда 

SRPS EN 228. 

− EVRO DIZEL треба да испуњава захтеве у складу са стандардом SRPS EN 590. 

Наручилац задржава право, да у складу са својим потребама, купује EVRO PREMIJUM BMB 95 у 

количини до 11034 литара, с тим да не мора поручити целокупну количину из предметне јавне набавке. 

Наручилац задржава право, да у складу са својим потребама, купује EVRO DIZEL у количини до 12000 

литара, с тим да, такођер не мора поручити целокупну количину из предметне јавне набавке. 

 

ПОНУДА МОРА ДА ОБУХВАТИ СВЕ ТРАЖЕНЕ СТАВКЕ, ОДНОСНО СВЕ ВРСТЕ МОТОРНИХ 

ГОРИВА, У СУПРОТНОМ БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА. 

 

2. Квалитет 

 

EVRO PREMIJUM BMB 95 безоловни моторни бензин, мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS 

EN 228. 

EVRO DIZEL треба да испуњава захтеве у складу са стандардом SRPS EN 590. 
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Приликом извршења уговора Понуђач је дужан да се придржава одредаба Правилника о техничким и 

другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, број 111/2016 и 106/2016), 
као и осталих позитивних прописа. 

Течна горива морају бити обележена (маркирана) у складу са прописом којим се уређују услови, начин и 

поступак обележавања (маркирања) деривата нафте који се стављају на тржиште. 

 

3.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 

 -Проверу квантитета за сваку појединачну испоруку вршиће за Наручиоца лице које је довезло возило 

на сипање горива, тако што ће пратити и проверавати ток утакања горива.  

У свим случајевима када лице које је довезло возило, посумња да му је у резервоар сипано мање горива 

од количине која је евидентирана на апарату, захтеваће објашњење односно допунску испоруку тј. 

усмено ће извршити рекламацију количине. 

 За контролу испоруке моторног горива, координацију/контакт са представницима Испоручиоца, 

требовање моторног горива, праћење утрошених количина и финансијских средстава везано за овај 

уговор,  задужује се испред наручиоца шеф  Службе за помоћно техничке послове Општинске управе. 

Поред тога праћење утрошених количина и финансијских средстава везано по овом уговору вршиће и 

лице запослено на пословима праћења извршења уговора.  

Наведена лица упоређиваће достављену спецификацију преузетог горива са свим примљеним 

појединачним фискалним рачунима, те су дужна да воде ажурну евиденцију о реализацији уговора.

 -Понуђач гарантује под материјалном и кривичном одговорношћу да моторна горива која испоручује 

по овој јавној набавци испуњавају све важеће захтеве поводом квалитета и усаглашености, у складу са 

одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла. 

Усаглашеност захтева врше контролишу надлежни државни органи. 

 

4.Рок извршења  

 

Рок испоруке добара: сукцесивно према захтеву и потребама наручиоца, у року од одмах од дана 

испостављања појединачног захтева, у периоду од годину дана од дана закључења уговора или до 

утрошка уговорених средстава/односно количина 

 

5. Место испоруке 
 

Добара који су предмет набавке, према потребама и појединачним налозима наручиоца – на продајним местима-

пумпама Понуђача, у радно време. 

6. Посебни услови у погледу бензинских пумпи и опреме 

-Бензинска пумпа, односно бензинске пумпе на којој/којима ће се вршити испорука моторних горива, 

мора/ју испуњавати све позитивне законске прописе за рад, као и услове безбедности, сигурности запослених, 

купаца и заштите животне средине. 

-Понуђач мора да има најмање 30 бензинских пумпи (у власништву или у закупу) на територији 

Републике Србије. 
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-Пумпни аутомати за снабдевање моторних возила на пумпи понуђача морају бити обележени на следећи 

начин: за EVRO DIZEL зеленим словима (зелена РАЛ 6029) на жутој подлози (жута РАЛ 1023); за EVRO 

PREMIJUM BMB 95 зеленим словима (зелена РАЛ 6029) на белој подлози. 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Не постоје у конкретној јавној набавци. 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Закона); 

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

5) Да понуђач има важећу дозволу (лиценцу) за обављање енергетске делатности издату од стране Агенције 
за енергетику Републике Србије. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1) да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу пословног и техничког 

капацитета, а што конкретно подразумева следеће: 

 

а)  БРИСАН-ЗАКЉУЧАК ОД 30.01.2017;  

 

 
б) да понуђач у периоду од 12 месеци пре објаве позива за подношење понуда на Порталу јавне набавке није био 

неликвидан ни један дан;  

 

в) да има најмање 30 бензинских пумпи (бензинских станица у власништву или у закупу) на територији 

Републике Србије. 
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г) да је предмет јавне набавке-понуде  усаглашен са прописаним техничким спецификацијама за поједине 

врсте моторног горива.   

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора 

да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 

за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 

за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 

доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до 

тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико 

уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена 

документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о ЈН, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским 

или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

� 2А) ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈН ПОНУЂАЧИ 

ДОКАЗУЈУ: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда (за она правна лица која нису регистрована при АПР-у); 

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:  

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала;  Линк за потврду: (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-

lica-i-fizicka-lica.html)  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих.   
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Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:  

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 

као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда;  

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 

понуда. 

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  

и уверење надлежне управе локалне самоуправе према седишту или пребивалишту (уколико је у питању 

физичко лице) да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције 

за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

� 2Б).ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА НА УВИД ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА. 

1) Понуђач који је регистрован у регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре не мора да 

достави доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Закона о ЈН-„Извод из регистра Агенције за привредне регистре“, који је јавно доступан 

на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је обавези да на посебном меморандуму наведе да се тражени 

доказ -„Извод из регистра Агенције за привредне регистре“ налази на интернет страници АПР-а. (Наручилац неће 

одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у 

понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни). 

 

2) Понуђач који је регистрован у „Регистру понуђача“ који такођер води Агенција за привредне регистре није дужан да 

приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4),  Закона о јавним набавкама. 

 

У овом случају понуђач је у обавези да на посебном меморандуму наведе да се доказ да се налази уписан у „Регистар 

понуђача“, налази на интернет страници АПР-а. (Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 

доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни). 

 

Законом о јавним набавкама вођење Регистра  понуђача поверено је Агенцији за привредне регистре.  

Регистар је почео са радом 1. септембра 2014.године. 

Регистар понуђача је јединствена, централна, електронска и јавна база података о предузетницима и правним лицима који 

испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4) Закона о јавним 
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набавкама, што значи да у овај регистар може бити уписан, као понуђач, предузетник или домаће правно лице које поднетом, 

прописаном, документацијом докаже: 

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

• да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре;  

• да му није изречена мера забране обављања делатности;  

• да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији;  

 

3) Поред тога, сви други докази који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, могу се 

доказивати одговарајућим доказима, НАВОДЕЋИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ ГДЕ СЕ ИСТИ МОГУ ПРОНАЋИ.  

 

� 2В). ВАЖНА НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, у складу са чл. 77. став 4. Закона, и додатног услова у погледу 

техничког капацитета понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које 

није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве 

подизвођача, дат је упоглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

� 2Г).  Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 2. Закона - да је Понуђач поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Понуђач доказује  достављањем 

Изјаве, у складу са чл. 77. став 4. Закона. (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. став. 2. Закона.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које 

није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом. 

� 2Д) Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 5) Закона, понуђач доказује достављањем важеће дозволе (Лиценце за обављање енергетске 

делатности: енергетска делатност: „Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање 

превозних средстава“) издату од надлежног органа- (по важећем закону то је  Агенција за енергетику). 

Релевантни прописи су Закон о енергетици (Сл. гласник РС бр.145/14) и Правилник о лиценци за 

обављање енергетске делатности и сертификацији (Сл. гласник РС бр. 87/15) 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. (члан 79. 

став 1) 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о ЈН, наручилац је пре доношења одлуке о додели 

уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних 

доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи 

достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других 

поступака јавних набавки код тог наручиоца. (члан 79. став 2.) 

Наручилац није дужан да поступи на претходно описан начин из става 2. члана 79. Закона о ЈН, у случају 

поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) овог 

закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. овог закона.  

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави доказе из става 1. и 

2. члана 79 Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци 

 

2Е. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник и физичко лице као понуђач 

доказује достављањем следећих доказа:  

 

1) пословни  и технички капацитет 

 
а) БРИСАН 

 
 
 
 
 
 
 
 - БРИСАН 
 

 

 
б) за доказивање услова под б) са стране 6. Конкурсне документације понуђач доставља  

на меморандуму понуђача изјаву да понуђач у периоду од 12 месеци пре објаве позива за подношење понуда на 



 

11/40 

 

Порталу јавне набавке није био неликвидан ни један дан. Изјаву потписује овлашћено лице и свој потпис оверава 

печатом.  

 

в) Понуђач доставља наручиоцу на меморандуму важећи (са датумом сачињавања 

после дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) „Списак пумпи на 

територији Републике Србије“ са следећим подацима: место, адреса и број телефона и врсту горива која се 

продаје укључујући и податак да ли су пумпе са списка у власништву или у закупу. Меморандум потписује 

овлашћено лице и свој потпис оверава печатом.  

У случају да је понуђач у Списку навео пумпе које нису у његовом власништву већ их 

користи по основу Уговору о закупу дужан је да за такве пумпе достави фотокопије важећих уговора о њиховом 

коришћењу. 

 

 г) Понуђач је дужан да достави декларацију, потврду или други адекватан документ из 

којег се са сигурношћу може доказати да су моторна горива које нуди у сагласности  са техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла, односно захтевима за течни нафтни гас. 
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3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 1. тач. 1) до 4)  ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу И З Ј А В У 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 

„Набавка моторног горива  за период од годину дана од дана закључења уговора-по спецификацији“- број ЈН-

О.У-1/2017, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4)  Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

(или стране државе када има седиште на њеној територији); 

 

Место:_____________                                                                                                     Понуђач: 

Датум:_____________                                        М.П.                                        _____________________     

  

За групу понуђача
1
:   

 

____________________________ , ___________________________________, МП 
(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 
(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 
                                                    

 

 

 

                                                           
1
 Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, као поуздан доказ да и група понуђача испуњава наведен услове. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача,дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне 

набавке „Набавка моторног горива за период од годину дана од дана закључења уговора -по спецификацији“ број 

ЈН-О.У-1/2017, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

 

Место:_____________                                                                                                Подизвођач: 

Датум:_____________                                               М.П.                                 _____________________                                    

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверенапечатом. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 

„Набавка моторног горива за период од годину дана од дана закључења уговора -по спецификацији“- број ЈН-

О.У-1/2017, испуњава све услове из чл. 75. став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Да је Понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде; 

 

 

Место:_____________                                                                                                     Понуђач: 

Датум:_____________                                             М.П.                                    __________________                                      

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Жабаљ, Николе Тесле 45 21230 Жабаљ, са назнаком:  

,,Понуда зајавну набавку добара – „Набавка моторног горива  за период од годину дана од дана закључења 

уговора-по спецификацији“,ЈН бр О.У-1/2017-НЕ ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.02.2017. до 11 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку 

дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи, попуњене и прописно оверене: 

1. Докази о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1)-4)Закона о ЈН или Образац Изјава о 

испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1)-4)Закона о ЈН попуњена, потписана и оверена печатом 

понуђача/; 

2. Образац Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о ЈН; попуњена, потписана и оверена 

печатом 

3. Лиценца о испуњавању услова из члана 75.став 1. тачке 5. Закона о ЈН. 

4. Образац Понуде 

5. Образац Изјаве да ће уколико им буде додељен уговор, доставити средство обезбеђења у складу са 

конк.документацијом попуњена, потписана и оверена печатом 

6. Изјаву о независној понуди попуњена, потписана и оверена печатом 

7. Образац трошкова припреме понуде/ОПЦИОНО 

8. Модел уговора попуњен, потписан и оверен печатом 

 

9. а) БРИСАН 
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10.  – БРИСАН 

 

11. за доказивање услова под б) са стране 6. Конкурсне документације на меморандуму понуђача „Изјаву“ да 

понуђач у периоду од 12 месеци пре објаве позива за подношење понуда на Порталу јавне набавке није био 

неликвидан ни један дан. потписана и оверена печатом 

12.  „Списак пумпи на територији Републике Србије“-на меморандуму понуђача, потписан и оверен печатом 

13. Образац структуре цене-попуњен, потписан и оверен печатом 

14. Документ којим доказује усаглашеност моторних горива са захтевима прописа; 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен 

за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Жабаљ, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) Набавка моторног горива  за период од годину 

дана од дана закључења уговора-по спецификацији, ЈН бр О.У-1/2017-НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку(добра, услуге или радови) Набавка моторног горива за период од годину дана 

од дана закључења уговора -по спецификацији, ЈН бр О.У-1/2017.....[навести редни број јавне набавкe]-НЕ 

ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку(добра, услуге или радови) Набавка моторног горива  за период од годину дана 

од дана закључења уговора -по спецификацији, ЈН бр О.У-1/2017.....[навести редни број јавне набавкe]-НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку(добра, услуге или радови) – Набавка моторног горива за период од 

годину дана од дана закључења уговора -по спецификацији, ЈН бр О.У-1/2017 навести редни број јавне набавкe]-

НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника 

у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не 

може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V 

конкурсне документације,  у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 

поглаваља V одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 

испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 

члана 81. ст.4. тач.1)до 2) Закона и то податке о:  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Споразумом може да садржи и друга питања . 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне 

документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 

3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 

задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара 

задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће бити вршено следећи начин: 

Авансно - Наручилац претходно уплаћује, сукцесивно, на текући рачун понуђача-испоручиоца 

одговарајуће динарске износе на име ПРЕТПЛАТЕ за гориво; с тим да укупан износ уплаћен од стране 

Наручиоца не сме да пређе уговорену вредност. 

Авансни рачун/предрачун путем којег се поручују сукцесивне количине мора да садржи потпис шефа 

Службе за помоћно техничке послове-као потврдом о требовању новчаних средстава како би се 

куповало гориво. 
 [мора бити складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(„Сл. 

гласник РС” бр. 119/2012). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Понуђач гарантује, за све време важења уговора, под пуном одговорношћу да моторна горива која испоручује 

испуњавају све захтеве у погледу важећих стандарда квалитета. 

9.3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Рок испоруке добара: сукцесивно према захтеву и потребама наручиоца, у року од одмах од дана испостављања 

појединачног захтева, у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 

Место испоруке добара-на пумпама понуђача. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење 

рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

9.5. Други захтеви 

Не постоје. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. 

Цена моторног горива се даје - на дан објаве Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 



 

19/40 

 

У цену су урачунати  сви трошкови које понуђач има приликом испоруке моторног горива. 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац се саглашава са променом јединичне цене моторних горива 

искључиво из објективних разлога изазваних кретањем цена на тржишту нафтиних деривата (сходно члану 115. 

Закона о јавним набавкама).  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности 

из члана 39. став 1. Закона о ЈН. 

Цена моторног горива утврђује се одлукама Испоручиоца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних 

деривата Републике Србије, у складу са законом и подзаконским актима. 

До истека уговора, постоји могућност измене уговора у смислу корекција јединичне цене, уколико буде дошло до 

промене елемената који чине јединичну цену, док ће укупна вредност основног уговора остати непромењена. 

Испоручено моторно гориво Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке, који 

подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране Наручиоца на бензинским станицама. 

У овим случајевима Наручилац не сме да прекорачи вредност набавке. 

Испоручилац је у обавези да обавести Наручиоца о променама јединичне цене моторних горива на одговарајући 

начин. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 

динарима. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

1.Понуђачи приликом подношења понуде потписују и оверавају печатом Изјаву да ће уколико им буде 
додељен уговор, доставити средство обезбеђења за повраћај аванса, и то бланко сопствену меницу, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са попуњеним и овереним меничним 
овлашћењем (приложеним попуњеним у два примерка), у складу са захтевима из конкурсне документације. 

  

2.Понуђач коме је додељен уговор (САМО ОН) је дужан да пре закључења уговора, односно најкасније до 
момента закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење (ОБРАЗАЦ ОДШТАМПАТИ И ПРИЛОЖИТИ У ДВА 
ИДЕНТИЧНА ПРИМЕРКА), са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом (попуњен 
износ на меничном овлашћењу). Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  уколико не испуњава уговорне обавезе у складу са 
одредбама Уговора. Рок важења менице је до истека важења уговора. 
Уколико Понуђач коме је додељен уговор не достави меницу у наведеном року за закључење уговора, односно 
не закључи уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, сматраће се да 
је понуђач одустао од понуде, те ће Наручилац закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, 
у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама. 

Напомена:  Модел обрасца „Меничног овлашћења“ који се подноси уз меницу налази се као Прилог на крају ове 

конкурсне документације. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-

mail nabavkeopstinazabalj@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, У РАДНО ВРЕМЕ ОД 07-15 ЧАСОВА СВАКИМ РАДНИМ 

ДАНОМ, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН бр О.У-1/2017. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 

документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 

врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 

наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР ИМЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
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Оцењивање и рангирање понуда за све партије заснива се на следећим елементима критеријума „економски 

најповољнија понуда“: 

 

1.  Понуђена цена  

(Укупна цена без ПДВ-а за укупно тражене количине моторног горива - Евро Дизел+Евро Премијум БМБ 95) 

до 85 пондера  

2. Трошковна економичност до 15 пондера 

УКУПНО ПОНДЕРА  100 пондера  

 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА :Понуде се вреднују по следећој формули:  

 

ц=___ц мин______х 85 пондера 

          ц понуде 

 

ц=број пондера за елеменат критеријума Понуђена цена; 

ц мин=најнижа укупна цена без ПДВ-а понуде (за укупно тражене количине моторног горива-

Евро Дизел+Евро Премијум БМБ 95); 

ц понуде= укупна цена без ПДВ-а понуде која се оцењује 

 (за укупно тражене количине моторног горива-Евро Дизел+Евро Премијум БМБ 95);  

 

Напомена: приликом вредновања критеријума цене узеће се у обзир укупна цена из понуде без ПДВ-а 

(за укупно тражене количине моторног горива-Евро Дизел+Евро Премијум БМБ 95). 

 

2. ТРОШКОВНА ЕКОНОМИЧНОСТ
2
: 

 
Понуђач чије је најближе продајно место удаљено од места седишта наручиоца до 15 км – 15 пондера  

Понуђач чије је најближе продајно место удаљено од места седишта наручиоца од 16 до 20 км – 10 пондера 

Понуђач чије је најближе продајно место удаљено од места седишта наручиоца више од  21 до 25 км– 5 пондера  

Понуђач чије је најближе продајно место удаљено од места седишта наручиоца више од  26 км– 2 пондера 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 

ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који има већи број бензинских пумпи на територији РС. У случају истог броја бензинских пумпи 

на територији РС, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу понуђену 

укупну цену Евро Дизела. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да 

је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде;  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

 

                                                           
2
Одређује се удаљеношћу у км, између седишта наручиоца, Жабаљ, Николе Тесле 45 и места где се налази најближе продајно 

место наручиоца  
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18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavkeopstinazabalj@gmail.com или 

препорученом пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим 

законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од 

стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о ЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након 

истека рока из става 3. члана 149. Закона о ЈН сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

Одредбе ст. 3. и 4. члана 149. Закона о ЈН не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и 

одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на 

основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона о ЈН. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу 

захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. 

Закона о ЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том 

захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. 

Закона о ЈН. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан 

да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона 

о ЈН. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-

30678845-06; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: 
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такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: 

Буџет Републике Србије; шифра плаћања: 153 или 253).  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом.  

 

Детаљно упутство може да се нађе на веб презентацији Републичке комисије за заштиту права понуђача, линк: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
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7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав 

захтев одбацити закључком. 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да 

потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, 

осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи 

уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор након протека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 

захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 4. и 5. Закона. 
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VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр________________ од________2017.године, за јавну набавку Набавка моторног горива за период 

од годину дана од дана закључења уговора -по спецификацији, ЈН број О.У-1/2017 
 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:      

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:      

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:      

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:             

ТЕЛЕФОН:        

ТЕЛФАКС:        

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):                                           

МАТИЧНИ БРОЈ:                             

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:       

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ  

УГОВОРА   

 

2.ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А. САМОСТАЛНО 

Б.СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси 

са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1. Назив подизвођача 

 

 

 Седиште подизвођача 

 

 

 Матични број и ПИБ подизвођача 

 

 

 Телефон  

 

 

 Одговорно лице 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 
 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 Број рачуна 

 

 

 У регистру Понуђача (заокружити) -   Да            /              Не 

 
 

2. Назив подизвођача 

 

 

 Седиште подизвођача 

 

 

 Матични број и ПИБ подизвођача 

 

 

 Телефон  

 

 

 Одговорно лице 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 
 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 Број рачуна 

 

 

 У регистру Понуђача (заокружити) -   Да            /              Не 

 

 

Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, 

а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира 

у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Набавка моторног горива за период од годину дана од дана закључења 

уговора -по спецификацији [навести предмет јавне набавке] 

 

Спецификација добара Цена по 

литри  

без пдв-а 

Цена по 

литри  

са пдв-ом 

Кол. 

у л 

макс 

до: 

Укупна цена  

без пдв-а 

Укупна  

цена са пдв-

ом 

 1 2 3 4 (1х3) 5(2х3) 

EVRO DIZEL 

 

  12000   

 

 

EVRO PREMIJUM BMB 95   11034   

 

 

Удаљеност најближег продајног објекта  

Понуђача до  

седишта Наручиоца (у км): 

 Лице одговорно за извршење уговора код Понуђача-

испоручиоца: 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

(за укупно тражене количине моторног горива-

Евро Дизел+Евро Премијум БМБ 95) 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

(за укупно тражене количине моторног горива-

Евро Дизел+Евро Премијум БМБ 95) 

 

 

 

Рок и начин плаћања- Авансно - Наручилац претходно уплаћује, сукцесивно, 

на текући рачун понуђача-испоручиоца одговарајуће 

динарске износе на име ПРЕТПЛАТЕ за гориво; с тим 

да укупан уплаћен износ не сме да пређе вредност 

уговора.  
Авансни рачун/предрачун путем којег се поручују 

сукцесивне количине мора да садржи потпис шефа 

Службе за помоћно техничке послове-као потврдом о 

требовању новчаних средстава како би се куповало 

гориво. 

Рок важења понуде 

(минималан рок  

40 дана од дана отварања понуда) 

 

 

Рок испоруке:  (одређен конкурсном документацијом: сукцесивно, 

према потребама наручиоца, на продајном месту 

понуђача, у року од одмах, од дана испостављања 

појединачног захтева за испоруком количине горива) 

Број бензинских пумпи (у власништву 

или закупу) Понуђача на територији РС 
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Место и начин испоруке:  Продајна места, бензинске пумпе Понуђача, 

овлашћено лице Наручиоца сукцесивно, према 

потребама точи захтевану количину и врсту моторног 

горива. 

 

 

Датум                                                                                                                          Понуђач 

                                                                      М. П.  

____________________                                                                               _____________________ 

 

Напомене: 
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 

сваку партију посебно.    
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

(Модел уговора понуђач мора да попуни (уписује све податке који су му познати у моменту подношења 

понуде), овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора). 
 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) и Одлуке 
о додели уговора 404-20/2017-IV од ____________*.године, закључен је у Жабљу: 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МОТОРНОГ ГОРИВА  
 

 

Уговорне стране : Општинска управа Жабаљ, Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ,  

ПИБ: 100227755 Матични број: 08157111,  

коју заступа председник општине Чедомир Божић  

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

И  

______________________________ из _________________, ул. 

__________________ 

ПИБ: _____________ Матични број: ______________ 

Број рачуна: ________________________  

Назив банке:________________________   

Телефон:_________________  

кога заступа __________________________ 

(у даљем тексту: Испоручилац) 

  

  

 

Подизвођачи
3
: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

 

Учесници у заједничкој понуди 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 
Уговорне стране претходно сагласно констатују да: 

                                                           
3
 Напомена: попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде. УКОЛИКО СЕ 

УГОВОР ЗАКЉУЧУЈЕ СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, ОВАЈ ДЕО СЕ НЕЋЕ НАЛАЗИТИ У 

УГОВОРУ-ДАКЛЕ БИЋЕ БРИСАН. 

Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица 

овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број. 

Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати: 

-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање групе понуђача-

учесника заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број; 

-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број. 
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-је Испоручилац изабран у поступку јавне набавке мале вредности –«Набавка моторног горива за период од 

годину дана од дана закључења уговора -по спецификацији», у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), по Одлуци о покретању поступка број 404-20/2017-IV 

од 25.01.2017.године, редни бр ЈН О.У-1/2017 и позиву и конкурсној документацији објављеној на Порталу јавних 

набавки, број_________дана______2017.године, и на сајту www.zabalj.rs. 

-је Испоручилац поднео Понуду  бр.________ од ___________2017.године; 

-је Наручилац објавио Одлуку о додели уговора на Порталу јавних набавки  бр.огласа________*од 

___________*2017.године; 

- понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима које је наручилац предвидео у конкурсној 

документацији. 

 

Члан 1. 

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја добара - моторног горива 

по спецификацији и то –EVRO DIZELА и EVRO PREMIJUMА BMB 95 за период од годину дана од дана 

закључења уговора, у количинама предвиђеним у овом уговору. 

Врсте, количине, јединичне и укупна цена добара утврђене су према позиву Наручиоца, Конкурсној 

документацији, и прихваћеној понуди Испоручиоца дел.број__________________ од ___________ године, у 

спроведеном поступку набавке мале вредности, а исказане су у спецификацији.  

 

Члан 2. 

Испоручилац се обавезује да:  

- Испоручује моторно гориво из чл. 1. овог уговора на свим својим објектима у радно време, сукцесивно, у 

складу са потребама и захтевима Наручиоца. 

- На основу захтева Наручиоца изради и преда у посед Наручиоцу КОМПАНИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО 

(једну или више-према потребама Наручиоца), на основу којих се, по авансној уплати одређеног износа од 

стране Наручиоца, врши куповина горива на бензинским пумпама Испоручиоца.  

- На основу захтева шефа Службе за помоћно-техничке послове издаје авансни рачун на захтевани износ на име 

претплате; 

- Издаје фискални рачун приликом сваког точења горива-сваки фискални рачун мора да садржи потпис возача 

који је у име Наручиоца преузео гориво на пумпи; и 

- Једном месечно доставља потпуну спецификацију испоручених добара (збирну фактуру/рачун за поручене 

количине). 

Компанијска картица је средство евидентирања купопродајних трансакција моторног горива. 

Испоручилац гарантује да ће испоручитивати уговорена добра у року –одмах - по захтеву.  

Испоручилац гарантује да бензинске пумпе, на којима ће се вршити испорука моторних горива, испуњавају све 

позитивне законске прописе за рад, услове безбедности, сигурности запослених, купаца, заштите од пожара, 

заштите животне средине, те да су пумпни аутомати за снабдевање моторних возила на пумпи обележени на 

прописани начин. 

Испоручилац потписивањем уговора потврђује да  поседује _________ бензинских пумпи (у власништву или у 

закупу) на територији Републике Србије
4
. 

 

Члан 3. 

Наручилац ће моторно гориво поручивати сукцесивно  према својим потребама, а плаћање вршити авансно– где 

Наручилац претходно уплаћује, сукцесивно, на текући рачун Испоручиоца број_____________________________, 

код пословне банке________________________одговарајуће динарске износе на име ПРЕТПЛАТЕ за гориво; 

Начин плаћања: авансно - Наручилац претходно уплаћује, сукцесивно, на текући рачун понуђача-испоручиоца 

одговарајуће динарске износе на име ПРЕТПЛАТЕ за гориво; с тим да укупан уплаћен износ не сме да пређе 

вредност уговора.  

                                                           
4 Минималан број бензинских пумпи одређен конкурсном документацијом је 30. 
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Авансни рачун/предрачун путем којег се поручују сукцесивне количине мора да садржи потпис шефа Службе за 

помоћно техничке послове-као потврдом о требовању новчаних средстава како би се куповало гориво. 

Поручене количине моторног горива могу да иду највише до количина из члана 4. став 1. Уговора. 

Наручилац може преузимати моторно гориво путем компанијске картице, до износа уплаћених средстава, 

односно уговорених количина. 

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу достави потписан и печатом оверен Захтев за издавање компанијске 

картице за гориво и списак возила за издавање картице, са регистарским бројем и врстом моторног горива које 

користе возила, који представљају саставни део овог Уговора. 

 

Члан 4. 

Вредност јавне набавке чини укупна цена за потраживану количину EVRO DIZELA -у количини до 12000 литара, 

EVRO PREMIJUM BMB 95-у количини до 11034 литара, те износи________________________ динара без ПДВ-а, 

односно_______________________динара са ПДВ-ом. 

Наручилац није обавезан да поручи целокупну количину моторног горива уколико се покаже да су му годишње 

потребе мање. 

Појединачна цена EVRO DIZEL горива на дан објаве Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

износи_______________ динара без ПДВ-а, односно______________динара са ПДВ-ом. 

Појединачна цена EVRO PREMIJUM BMB 95 горива на дан објаве Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки износи_______________ динара без ПДВ-а, односно______________динара са ПДВ-ом. 

Члан 5 

Уговор се закључује на одређено време, и то за период  од годину дана од дана закључења уговора или 

алтернативно, до утрошка уговорених средстава односно количина из члана 4. став 1. овог уговора. 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац се саглашава са променом уговорених јединичних цена 

моторних горива из  члана 4. овог уговора, искључиво из објективних разлога изазваних кретањем цена на 

тржишту нафтиних деривата (сходно члану 115. Закона о јавним набавкама).  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности 

из члана 39. став 1. Закона о ЈН. 

Цена моторног горива утврђује се одлукама Испоручиоца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних 

деривата Републике Србије, у складу са законом и подзаконским актима. 

До истека уговора, постоји могућност измене уговора у смислу корекција јединичне цене, уколико буде дошло до 

промене елемената који чине јединичну цену, док ће укупна вредност основног уговора остати непромењена. 

Испоручено моторно гориво Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке, који 

подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране Наручиоца на бензинским станицама. 

У овим случајевима Наручилац не сме да прекорачи вредност набавке. 

Испоручилац је у обавези да обавести Наручиоца о променама јединичне цене моторних горива на одговарајући 

начин. 

 

Члан 6. 
Испоручилац добара даје гаранцију да ће сва испоручена добра одговарати спецификацијама из прихваћене 

понуде и да задовољавају важеће стандарде тржишног квалитета и захтеве предвиђене позитивним законским 

прописима. 

Проверу квантитета за сваку појединачну испоруку вршиће за Наручиоца лице које је довезло возило на сипање 

горива, тако што ће пратити и проверавати ток утакања горива.  

У свим случајевима када лице које је довезло возило, посумња да му је у резервоар сипано мање горива од 

количине која је евидентирана на апарату, усмено ће извршити рекламацију количине. 

За контролу испоруке моторног горива, координацију/контакт са представницима Испоручиоца, требовање 

моторног горива, праћење утрошених количина и финансијских средстава везано за овај уговор,  задужује се 

испред Наручиоца шеф  Службе за помоћно техничке послове Општинске управе. 
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Поред тога праћење утрошених количина и финансијских средстава везано по овом уговору вршиће и лице 

запослено на пословима праћења извршења уговора.  

Наведена лица упоређиваће достављену спецификацију преузетог горива са свим примљеним појединачним 

фискалним рачунима, те су дужна да воде ажурну евиденцију о реализацији уговора. 

 

Члан 7. 
Испоручилац задржава право да не испоручи нафтне деривате у ситуацијама  које су настале као последица 

технолошко-производних или пословно-оперативних проблема.  

Испоручилац неће бити одговоран за  штету коју  би по том основу евентуално могао да претрпи Наручилац. 

Дејство више силе подразумева случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих, или неких, уговорних 

обавеза, као и за накнаду штете за делимично, или потпуно, неизвршење уговорних обавеза, ону уговорну страну 

код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио случај 

више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се за време њеног трајања. 

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед разлога из става 1. овог члана или 

дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесет четири) часа писаним 

путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном или очекиваном 

трајању, уз достављање доказа о постојању разлога који спречавају извршење уговорних обавеза. 

 

Члан 8. 
Испоручилац је на дан закључења Уговора доставио средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и то 
бланко сопствену меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, која је оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.  
Испоручилац је на дан закључења Уговора доставио попуњено и оверено менично овлашћење, у два примерка,  
са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом (попуњен износ на меничном 
овлашћењу).  
Уз меницу је достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
Испоручилац наводи у меничном овлашћењу.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  

- уколико Испоручилац не испуњава уговорне обавезе у складу са одредбама Уговора, осим у случајевима 
из члана 7. Уговора. 

 
Члан 9. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и 

други важећи прописи који регулишу ову материју. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити искључиво у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 9. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих обе уговорне стране задржавају по 2 (два)  

примерка. 

 

Члан 10. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 

прихватају као израз њихове воље. 

 

Члан 11. 
Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. 



 

34/40 

 

 

Дана__________.2017.године                                                                        Дана__________.2017.године 

 

 

ЗА  ИСПОРУЧИОЦА:                                        ЗА  НАРУЧИОЦА:  

                                                                                                                                           председник општине  

                                                                                                                                   Чедомир Божић 
___________________________                                                                        __________________________  

 

                                М.П                                                                                                     М.П 
 
Напомена:  

Попунити сва празна поља, док се места означена звездицом не попуњавају. 

Својим потписом и печатом понуђач потврђује да прихвата све одредбе уговора. 
Уговор се сачињава у складу са усвојеном понудом може се мењати у складу са чланом 115. Закона, само из објективних разлога, и у сладу са конкурсном 

документацијом. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ; 
 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде Понуђач може да прикаже трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења 

(менице). 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач________________________________[навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

Р. 

бр 
Назив трошка Износ у динарима  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Место и датум:                                                                                      Понуђач: 

..............................................                                                     ..................................................... 

                      Печат и потпис 
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Х. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- 

ПО ЧЛАНУ 16. ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 

ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
На основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 86/15), 

Ја__________________ЈМБГ_______________,као овлашћено лице за заступање 

Понуђача_________________________из__________________одговорно, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, потврђујем да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

Место и датум:        Понуђач: 

 

............................................                                                    ............................................. 

 

                                                                 Печат и потпис 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона 

којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2)Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ХI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
ПОНУЂАЧА _______________________________________________у поступку јавне набавке мале вредности број  

О.У-1/2017. Основни елементи структуре понуђене цене у предметној јавној набавци су:  

 

Спецификација добара Јединична 

цена 

без пдв-а 

Јединична 

цена 

са пдв-ом 

Кол. 

у литр. 

макс. 

до: 

Укупна цена  

без пдв-а 

Укупна  

цена са пдв-

ом 

 1 2 3 4 (1х3) 5(2х3) 

EVRO DIZEL 

 

  12000   

EVRO PREMIJUM BMB 95  

 

 11034   

 

 
А)ПОСЕБНО ИСКАЗАНИ ТРОШКОВИ КОЈИ ЧИНЕ ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ EVRO 

DIZEL СА ПДВ-ОМ/У ДИНАРИМА:  

ПРОЦЕНАТ 
УЧЕШЋА У 

ЈЕДИНИЧНОЈ ЦЕНИ 

-% 

1.Акциза   

2.ПДВ   

3.Маржа   

4.Остало/евент.   

5.   

6.   

 100% 

Б) ПОСЕБНО ИСКАЗАНИ ТРОШКОВИ КОЈИ ЧИНЕ ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ EVRO 

PREMIJUM BMB 95-СА ПДВ-ОМ/ У ДИНАРИМА:  

 

1.Акциза   

2.ПДВ   

3.Маржа   

4.Остало/евент.   

5.   

6.   

 100% 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у реализацији 

набавке – испоруке горива. 

 

ПОНУДА МОРА ДА ОБУХВАТИ СВЕ ТРАЖЕНЕ ВРСТЕ МОТОРНИХ ГОРИВА, У СУПРОТНОМ 

БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА. 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број О.У-1/2017 

38/40 

 

 

УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 

� У колону 1. понуђач уписује једничну цену, без ПДВ-а; 

� У колону 2. понуђач уписује једничну цену, са ПДВ-ом; 

� У колону 3. понуђач уписује укупну цену, за тражене количине без ПДВ-а; 

� У колону 4. понуђач уписује укупну цену, за тражене количине, са ПДВ-ом; 

� У редове А и Б понуђач уписује процентуално учешће појединачног трошка у укупним трошковима ( укупно 100%) 

 

 

 

М.П. 

 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

_____________________________                                                                                 ________________________ 

(назив понуђача)                                                                                                                  (потпис одговорног лица) 
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XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ УКОЛИКО ИМ БУДЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР 

ДОСТАВИТИ СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА У СКЛАДУ СА 

ЗАХТЕВИМА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 
 
Ја_________________________ЈМБГ__________________,као овлашћено лице за заступање 

Понуђача_________________________из__________________одговорно, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу дајем Изјаву да ћемо уколико нам буде додељен уговор, доставити средство обезбеђења за 

повраћај авансног плаћања, у року за закључење уговора и то бланко сопствену меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са меничним овлашћењем (модел из 

конкурсне документације-у два примерка) попуњеним на износ од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом, а све у 

складу са захтевима из конкурсне документације. 

Место и датум:        Понуђач: 

 

............................................                                                    ............................................. 

 

                                                                 Печат и потпис 
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ПРИЛОГ: ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА
55 

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о 

облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, 

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)             

ДУЖНИК: 

_________________________________ из ______________________ , ___________________________ 

           (назив правног лица)                                 (место)                                 (адреса) 

 

______________  , _____________  , ___________________________ , ___________________________ 

 (матични број)            (ПИБ)                        (текући рачун)                                (банка) 

 

доставља:   

ММЕЕННИИЧЧННОО  ППИИССММОО  ––  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊЕЕ  ЗЗАА    ККООРРИИССННИИККАА    ББЛЛААННККОО    ССООЛЛОО    ММЕЕННИИЦЦЕЕ  

КОРИСНИК: ООППШШТТИИННССККАА  УУППРРААВВАА  ЖЖААББААЉЉ  ттееккуућћии  ррааччуунн  ::  884400  ––  114411664400--6688    ккоодд    УУппррааввее  ззаа  ттррееззоорр  ННооввии  ССаадд  

 

за обезбеђење реализације обавеза у поступку набавке ДОБАРА: „Набавка моторног горива за период од годину дана од дана закључења 

уговора -по спецификацији“, бр. Јн О.У-1/2017, а на основу наше понуде  бр. ________   од  _________. 2017.год. 

достављамо 1 (једну) сопствену меницу, серијски број:  ______________________________  

 

ОО    ВВ    ЛЛ      АА    ШШ    ЋЋ    УУ    ЈЈ    ЕЕ    ММ    ОО  

ОПШТИНСКУ УПРАВУ ЖАБАЉ да меницом, датом на име гаранције за ПОВРАЋАЈ АВАНСА, по основу наше понуде бр. ________  од  

___________ 2017.год, на износ од ______________динара
6 и словима : 

_________________________________________________________динара као Повериоца, – да безусловно и неопозиво, без протеста и 

трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – 

издаваоца менице из новчаних средстава, уколико ми, као Дужник  не испуњавамо уговорне обавезе у складу са одредбама уговора, осим у 

случајевима из члана 5а. закљученог Уговора. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: промена лица овлашћених за 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

 

Овлашћење важи – током периода важења закљученог уговора 

          

                                         ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

М.П.                                              ___________________________________ 

 
 

                                                           
5
 Овај део се не попуњава приликом подношења понуде. Представља Образац који доставља понуђач коме је додељен уговор (У 

ДВА ПРИМЕРКА) најкасније до момента закључења уговора, уз меницу, како је захтевано конкурсном документацијом.  

Део VI.-тачка 11. подтачка 2. Конкурсне документације. 
6 Понуђач коме је додељен уговор,попуњава на износ од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом. 


