
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН број О.У-1/2017)-ПРОДУЖЕЊЕ 

РОКА 

 

1. 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 наручиоца; Општинска управа Жабаљ- као  орган јединице локалне 

самоуправе 

3. врста поступка јавне набавке; 

Јавна набавка мале вредности 

4. за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

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  

 

Ознака из општег речника набавке:  

09100000-Горива (Безоловни бензин   09132100; Дизел гориво 09134220;  

5. критеријум, елементи критеријума за доделу уговора; 

Критеријум за избор најповољније понуде, под условима из овог позива биће 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  

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. 

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 моторног горива искључиво из објективних разлога изазваних кретањем 

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

Цена моторних 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. 

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. 

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

горива. 

 

 

6. начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је 

конкурсна документација доступна; 

Потенцијални понуђачи конкурсну документацију могу преузети: на Порталу јавних 

набавки, у просторијама Општинске управе Жабаљ, Николе Тесле 45 и на интернет 

презентацији: www.zabalj.rs, у одељку „Јавне набавке“. 

7. начин подношења понуде и рок; 

Понуђач понуду подноси непосредно, предајом у пријемној канцеларији Општинске 

управе или путем поште, на адресу: Општинска управа Жабаљ, Николе Тесле 45; 21230 

Жабаљ 

Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста стигне 

наручиоцу до назначеног датума и часа. 

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

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

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до датума 

и сата наведних у јавном позиву и конкурсној документацији. 

 Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца, ће по 

окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 

Рок за подношење понуда је 07.02.2017.године до 10.00 часова. 

8. место, време и начин отварања понуда; 07.02.2017. год. у 10,30 часова у 

просторијама Општине  Жабаљ, Николе Тесле 45, Велика сала, први спрат. 

9. услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда; 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

комисији наручиоца поднети писмено пуномоћје за учешће у поступку отварања 

понуда. 

10. рок за доношење одлуке; 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 

у року до осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

11. лице за контакт 



Лица за контакт: Дарко Драпшин (064-8144577) Е -mail адреса (или број факса): 

nabavkeopstinazabalj@gmail.com 


