
 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

PIB: 101576503;МБ 17006100  Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка 

                                                                                                                

Број: 2/2016 

Датум:15.08. 2016. Године 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ДОБАРА  : 

 

ГОРИВА  ЗА ПУТНА ,ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И 

ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ 

(ЕУРО ДИЗЕЛ, БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН, ТНГ) 

 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

Број јавне набавке мале вредности: 1.1.14/2016.године 

 

 ДАТУМ И ВРЕМЕ: 

Крајњи рок за доставу понуда 24.08.2016. године до 11:00 часова 

Јавно отварање понуда 24.08.2016. године у 11:30 часова 

 

 

КРАГУЈЕВАЦ , август 2016. године 

 

Укупан број страна документације: 33 
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На основу члана 32. И 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015, 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 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:172/16 

од 15.08.2016. год.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (број:173/16 од 

15.08.2016. год.), припремљена је Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале 

вредности за јавну набавку добара „ Горива за путна,теретна возила и грађевинске машине“  

број 1.1.14./2016, ради закључења уговора. 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности „ Горива за путна, теретна возила и грађевинске 

машине“ бр.1.1.14/2016 

 
 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге 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 12 

VII Образац понуде 20 

VIII Модел уговора 25 

 

IX 

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  

30 

X Образац трошкова припреме понуде 32 

XI Образац изјаве о независној понуди 33 

 

XII 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона  

34 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

 Подаци о наручиоцу 
Наручилац:“Енергетика“ д.о.о  

Адреса: Косовска 4А, 34000 Крагујевац  

Интернет страницa : www.energetika-kragujevac.com 

Email: jnabavka@energetika-kragujevac.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 јавне набавке су горива за службена возила (нафтни деривати): бензин, дизел гориво, 

течни нафтни гас, описани у у техничкој спецификацији, која је саставни део конкурсне 

документације 

 

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

 

5. Да ли је у питању резервисана јавна набавка: Не    

 

6. Контакт (лице или служба)  
Контакт:Служба за јавне набавке,е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com,факс: 034/304-783 

Напомена: Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца биће заведена 

првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу 

одговора, на захтевана додатна појашњења. 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.14/2016  је  набавка добара  - Горива за путна, теретна 

возила и грађевинске машине (дизел,бензин,тнг) 

 Шифра из ОРН: 

09100000 – горива 

09132000 – бензин 

09134200 – дизел гориво 

09133000 – течни нафтни гас (LPG) 

 

    

2. Партије 

 

Јавна набавка није обликована по партијама  

 

 

 

 

 

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 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. 

  

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке су горива за службена возила (нафтни деривати): бензин, дизел 

гориво,течни нафтни гас. 

 

Пројектована потрошња горива на месечном нивоу: 

 

 

Ред. 

број 

 

 

Врста горива  

 
 

 

Пројектована 

количина 

потрошње на 

месечном 

нивоу/литар 
 

1. EVRO dizel  

4000 литара 

2. Bezolovni motorni 

benzin Evro premijum 

BMB 95 

 

 

500 литара 

3.  

TNG – tečni naftni gas 

 

700 литара 
 

 

 

 

 

Наведена горива набављају се за потребе службених возила, у малопродајним објектима 

изабраног понуђача. 

        Уговор се закључује до испуњења финансијске вредности од 3.800.000,00 динара без 

ПДВ-а.Јединична цена мора да садржи све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Плаћање ће се вршити за електронске платне картице које издаје Испоручилац након 

закључења уговора, у свему и на начин утврђен уговором. 

Испорука горива ће бити дневна или према указаним потребама Наручиоца. 
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Образац 1 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Предмет јавне набавке су горива за службена возила (нафтни деривати): бензин, дизел гориво, 

течни нафтни гас. Наведена горива набављају се за потребе службених возила,у малопродајним  

објектима изабраног понуђача. 

Уговор се закључује до испуњења финансијске вредности од 3.800.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Редни 

број 
Назив производа Пројектована 

количина 

потрошње на 

месечном 

нивоу/литар 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупна цена за 

ставку 

пројектоване 

количине на 

месечном нивоу 

без ПДВ-а. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

1. 

 

EVRO dizel  
Стандард EN 590 

 

4000 

 

  

 

2. 
Bezolovni motorni 

benzin Evro 

premijum 

BMB 95 
Стандард EN 228 

 

500 

  

 

3. 
 

TNG – tečni naftni 

gas 
Стандард EN 589 

 

700 

  

Укупно динара без ПДВ-а   

 

Квалитет и стандард горива 

Гориво мора задовољавати стандарде у погледу квалитета прописаног Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“ 111/2015), 

као и Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. Гласник РС“ бр. 

97/2010, 123/2012, 63/2013). 

 

 

 

 

 

Датум                                                            Понуђач 

                                                                          М. П.  

________________________                                       __________________________ 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Квалитет горива и стандарди: 

Гориво мора задовољавати стандарде у погледу квалитета прописаног Правилником о 

техничким и другим  захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“ 111/2015), 

као и Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. Гласник РС“ бр. 

97/2010,123/2012, 63/2013).   

 

 

 

 

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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом- 

Важећа лиценца за трговину нафтом, дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом, издата од стране 

Агенције за енергетику Републике Србије или другог надлежног 

органа ако је понуђач страно правно лице. 

5) 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 немају забрану обављања 

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

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити ДОДАТНЕ  

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

 

Технички капацитет: 

 

     1. Да има најмање једну бензинску станицу на територији  града Крагујевца,Београда 

,Ниша и Новог Сада, које су отворене од 00 до 24 сата, 7 дана у недељи.         

           2.  Да има најмање једну бензинску станицу са сваке стране ауто- пута на правцима 

      Баточина-Београд и Баточина-Ниш, које су отворене од 00 до 24 сата, 7 дана у недељи.               
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

       2.1    Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

у складу са чл. 77. став 4. Закона, 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. 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. 

 

Услов из члана 75. став 2. Закона: 

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве(образац ,поглавље XII). 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.  

 

Услов из члана 75.став1. тач.5) Закона: 

 

Важећа лиценца за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и 

компримованим природним гасом, издата од стране Агенције за енергетику 

Републике Србије или другог надлежног органа ако је понуђач страно правно лице 
-која се доставља у неовереној фотокопији.   

                                                                
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 у поглављу V одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

     2.2. Испуњеност додатних услова из члана76. за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

Технички капацитет: 

      1. Да има најмање једну бензинску станицу на територији  града Крагујевца, 

Београда ,Ниша и Новог Сада, које су отворене од 00 до 24 сата, 7 дана у недељи.    

      2.  Да има најмање једну бензинску станицу са сваке стране ауто- пута на правцима 

 Баточина-Београд и Баточина-Ниш, које су отворене од 00 до 24 сата, 7 дана у недељи.  

                   

       ДОКАЗ за тачку 1.и 2. : Понуђач доставља списак бензинских станица (са  

локацијама), израђен на меморандуму понуђача, потписан и оверен од стране 

понуђача. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

интернет страницама надлежних органа. Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном 
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документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни. 

 

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 и 

да је документује на прописани начин. 

 

 

Напомена: У прилогу су представљени појединачни докази из члана 77. Закона, које ће 

понуђачи бити у обавези да доставе(на увид оригинале или оверене копије) , у случају 

да наручилац накнадно одлучи да то од њих затражи: 

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); 

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 и његов законски заступник нису осуђивани 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 и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 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. 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. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 

финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе 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; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом- Важећа лиценца за трговину нафтом, дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом, издата од стране Агенције за 

енергетику Републике Србије или другог надлежног органа ако је понуђач страно 

правно лице-која се доставља у неовереној фотокопији. 

 

 

  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђача је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 
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1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Уколико понуђач подноси  понуду  са  подизвођачем , понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)Закона, а доказ из члана 75. 

став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

Образац 2 

 

 

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 добара – Горива за путна, теретна возила и грађевинске 

машине Број 1.1.14/2016 , испуњава све услове из чл. 75.  Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за 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.                      _____________________                                                         

 

 

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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Образац 2.1 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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 подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке добара  – Горива за путна, теретна возила и грађевинске 

машине  број 1.1.14/2016 , испуњава све услове из чл. 75. 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 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„ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о., Косовска 4А,34000 Крагујевац: са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку   добара- Горива за путна, теретна возила и 

грађевинске машине ЈН  број 1.1.14/2016   - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  24.08.2016.године до11:00 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 наручулац 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 и по окончању поступка отварања биће враћена неотворена понуђачу .  

 

   Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 

потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце 

треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из 

конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од 

овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Понуда мора да садржи: 

 

1. Образац понуде, попуњен , потписан и оверен 

2. Докази испуњености обавезних и додатних услова  за учешће у поступку предметне 

јавне набавке   (потписани и оверени)  

3. Модел уговора попуњен, потписан и оверен, 

4. Спецификацију (потписана и оверена) 

5. Образац структуре цене, потписан и оверен 

6. Образац трошкова припреме понуде (није обавезно), 

7. Образац изјаве о назависној понуди, потписан и оверен 

8. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, потписан и оверен  

 

3.ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама . 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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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„ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о., 

Косовска 4А,34000 Крагујевац:  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку  добара- „Горива за путна, теретна возила и 

грађевинске машине“ , ЈН бр.1.1.14/2016  - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара,– „Горива за путна, теретна возила и 

грађевинске машине“ , ЈН бр.1.1.14/2016  - НЕ ОТВАРАТИ или 

 „Опозив понуде за јавну набавку добара,– „Горива за путна, теретна возила и 

грађевинске машине“ , ЈН бр.1.1.14/2016   - НЕ ОТВАРАТИ или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара „Горива за путна, теретна возила и 

грађевинске машине“ , ЈН бр.1.1.14/2016  - НЕ ОТВАРАТИ”  

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. 

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.  

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. 

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. 
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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 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

Рок плаћања  не може бити краћи од 20 дана а максимално 45 дана од датума пријема исправне 

фактуре код наручиоца. 

Изабрани понуђач ће бити у обавези да крајем сваког месеца достави наручиоцу коначан рачун 

за испоручено гориво, заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним путем картице. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Набавка горива по овом уговору се врши за електронске платне картице са одложеним 

плаћањем које Наручиоцу, у складу са овим уговором, издаје Добављач. 

Изабрани Понуђач – добављач, је дужан да наведе све попусте које наручилац остварује 

приликом куповине моторних горива коришћењем платне картице (приложити табеларни 

преглед попуста, оверен печатом понуђача и потписан). 

Авансно плаћање није дозвољено. 

Рок, начин и услови плаћања детаљно су регулисани у моделу уговора. 

 

9.3. Захтев у погледу рока  и места испоруке  

 

Понуђач се обавезује да омогући свакосневну снабдевеност горивом. 

Место испоруке је бензинска станица Понуђача. 

Понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци је обавезан да омогући испоруку горива на 

целој територији Републике Србије, на свим својим продајним местима (бензинским пумпама) 

на којима врши дистрибуцију горива која су предмет ове јавне набавке, без ограничења само на 

бензинске станице које је Понуђач навео као доказ о испуњењу додатног услова у погледу 

техничког капацитета. 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати понуду. 

 

9.5 Захтеви у погледу гаранције квалитета испоручених добара  

 

Понуђач гарантује да квалитет понуђених односно испоручених количина горива у 

потпуности одговара стандардима који су прописани за ову врста производа, у складу са 

позитивним прописима Републике Србије. 

 

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 за 

оцену понуде  бити узета у обзир укупна цена пројектоване потрошње предмета набавке 

на месечном нивоу, без пореза на додату вредност. 

Цена се може мењати након закључења уговора, само из објективних разлога, а услед 

промена цена и услова на тржишту, у складу са растом цена деривата нафте на домаћем 

тржишту, према званичним објављеним подацима на web sajtu произвођача.  
Испоручилац се обавезује да о промени цена горива, услед наведених околности, одмах 

обавести Наручиоца писменим путем. У случају промена цена горива услед наведених 

околности важи цена из званичног ценовника Испоручиоца на дан испоруке. Испоручилац се 

обавезује да у случају да дође до промене цена горива, достави важећи ценовник. 

 

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 

 

11.1 Средстава обезбеђења 

 

-Средство обезбеђења за озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство обезбеђења за озбиљност понуде: једну 

бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке 

Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), 

попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона 

депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу и копију ОП обрасца. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% 

од укупне цене услуге из понуде без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на 

наплату. Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. У предметном 

поступку рок важења понуде износи 60 дана. 

 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор ојавној набавци; 
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- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

Уколико понуђач не достави средство обезбеђења за озбиљност понуде, понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

-Средство обезбеђења за добро извршење посла 

 

Понуђач коме je додељен уговор je дужан у тренутку закључења уговора достави 

Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла: једну бланко соло меницу, 

захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 

пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично 

овлашћење и копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна 

оригиналу и копију ОП обрасца. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под 

условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети 

износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на 

наплату. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока важности 

уговора. 

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, до момента закључења 

уговора, Наручилац има право да реализује меницу дату као средство обезбеђења за 

озбиљност понуде 

 

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„ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о., Косовска 4А,34000 Крагујевац, електронске поште на и-мејл 

jnabavka@energetika-kragujevac.com или факсом на број 034/304-783] тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити 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 ЈНбр. 1.1.14/2016 „ 

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. 
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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 И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”. 

Уговор ће се закључити на износ процењене вредности, у складу са финансијским планом 

Наручиоца, са Понуђачем који је доставио понуду са најниже понуђеном ценом пројектоване 

месечне потрошње предмета јавне набавке без ПДВ-а.  

 

 

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 понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико и рок плаћања буде 

исти, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који понуди попусте које наручилац 

остварује приликом куповине моторних горива коришћењем платне картице. 

 

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 призилазе из важећих прописа 

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

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

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, односно заинтересовано лице, које има 

интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на е-мејл 

jnabavka@energetika-kragujevac.com, факсом на број 034/304-783, или препорученом пошиљком 

са повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 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 указао 

Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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 става 3. и 4. Члана 149. Закона, 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. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 

за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. Закона. 

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. 

Подносилац захтева дужан је да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из 

члана 156. Закона у износу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. Тачка 6 Закона, прихватиће се: 

1.Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе: 

      - да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

      - 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; 

                     - износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 

                     - број рачуна: 840-30678845-06 

                     - шифру плаћања 153 или 253; 

                       - позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси   

захтев за заштиту права; 

                       - сврха: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

                     - корисник: буџет Републике Србије; 

                       - назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је   

извршена уплата таксе; 

                     - потпис овлашћеног лица банке. 
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              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, Министраства финансија, Управе за 

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

таксе под тачком 1, осим оних наведених под првом и задњом цртом, 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. 

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

 

20. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

 

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије 

све неприхватљиве понуде. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси 

одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту 

права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном 

року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим 

најповољнијим понуђачем.  

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

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

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

набавке повећати обим предмета јавне набавке  из уговора за максимално до 5% укупне 

вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства , при чему укупна 

вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 124а ЗЈН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у поступку  јавне набавке мале  вредности   20/33 

  

 

Образац 3 

 

 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку “ Горива за путна, теретна 

возила и грађевинске машине“ број 1.1.14/2016                   

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 
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: 
 

 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 

који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ “ГОРИВА “  

 

 

 

 

 

 

Рок важења понуде: 

 

60 дана од дана отварања понуде 

Понуђена цена: 

(без ПДВ-а) 

Уговори ће бити закључени 

на износ процењене 

вредности, у 

складу са финансијским 

планом 

Наручиоца, са Понуђачем 

који је доставио понуду са 

најниже понуђеном ценом 

пројектоване месечне 

потрошње предмета јавне 

набавке без ПДВ-а.  

 

1. Bezolovni motorni benzin - 

    Evro premijum BMB 95 .....................дин. без 

ПДВ-а 

    (4000литара)   

 

2. EVRO dizel                 ........................ дин. без 

ПДВ-а 

    (500 литара) 

 

3. TNG – tečni naftni gas)  .......................... дин.  без 

ПДВ-а 

    (700 литара) 

 

УКУПНО (1 + 2 + 3) .......................... дин. без 

ПДВ-а 

 

 

 

Рок плаћања 

 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом 

Уговору изврши у року од __________ дана од 

датума пријема фактуре код наручиоца. (не краћи 

од 20 дана од датума пријема фактуре од 

наручиоца, а максимално 45 дана) 

Фактурисање се врши последњег дана у месецу за 

текући  календарски месец. 

 

Начин  плаћања 

Набавка горива по овом уговору се врши за 

електронске платне картице са одложеним 

плаћањем које Наручиоцу, у складу са овим 

уговором, издаје Добављач.                     

Попусти  Уколико понуђач нуди попусте на утрошене 

количине горива коришћењем платне картице, 

потребно је да приложи табеларни преглед 

попуста, оверен печатом понуђача и потписан 

 

Рок испоруке 

 

Понуђач је у обавези да обезбеди свакодневну 

снабдевеност горивом. 

Место испоруке добара:  

 

Испорука горива ће бити дневна или према 

указаним  потребама Наручиоца. 

Понуђач се обавезује да омогући свакодневну 

снабдевеност горивом. 

Место испоруке је бензинска станица Понуђача. 

Понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци 

је обавезан да омогући испоруку горива на целој 

територији Републике Србије, на свим својим 

продајним местима (бензинским пумпама) на 
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којима врши дистрибуцију горива која су предмет 

ове јавне набавке, без ограничења искључиво на 

бензинске станице које је Понуђач навео као доказ 

о испуњењу додатног услова у погледу техничког 

капацитета 

 

 

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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Образац 4 

 

 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА 

- Горива за путна, теретна возила и грађевинске машине -  

 

Закључен између: 

 

ЕНЕРГЕТИКА д.о.о са седиштем у  Крагујевцу улица Косовска 4А 

ПИБ: 101576503  Матични број: 17006100  Телефон: 034/ 304 783 

Телефакс: 034 /304 783,  кога заступа Милан Ћировић дипл.инж.маш. 

 (у даљем тексту: Nаручилац) 

 

и 

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

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: понуђач), 

 

 

Члан 1. 

Стране у уговору сагласно констатују: 

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник PC" број 

124/2012, 14/2015, 68/2015;удаљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности добара  број 1.1.14/2016 – „Горива за путна, теретна возила и грађевинске 

машине“ , са циљем закључивања уговора са једним понуђачем . 

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању уговора број ___________ од____________, у 

складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Понуђача; 

-да је Понуђач доставио Понуду бр _____________ од ________________ која чини саставни 

део овог уговора (у даљем тексту: Понуда);   

                                                           

Члан 2. 

Предмет уговора 

 

Предмет овог уговора је куповина добара – горива (нафтних деривата) за потребе 

службених возила Наручиоца – путем картица, на свим продајним местима (бензинским 

пумпама)Добављача, на којима врши дистрибуцију горива која су предмет ове јавне набавке, 

коришћењем електронских платних картица са одложеним плаћањем. 

Понуда из претходног става са спецификацијом добара са јединичним ценама су саставни део 

уговора. 

Члан 3. 

Цена 

 

Укупна финансијска вредност уговора је 3.800.000,00 динара без ПДВ-а. 

Уговори се закључује на износ процењене вредности, у складу са финансијским планом 

Наручиоца, са Понуђачем који је доставио понуду са најниже понуђеном ценом пројектоване 

месечне потрошње предмета јавне набавке без ПДВ-а. 
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Набавка ће се вршити према потреби наручиоца, а највише до реализације укупне вредности 

уговора. Наручилац није у обавези да у потпуности искористи вредност уговора. 

 

Уговорена цена по јединици мере је: 

Редни 

број 

Назив производа Јединица 

мере 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

ПДВ (%) Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

1. 

 

EVRO dizel 

 

литар 

   

 

2. 
Bezolovni motorni 

benzin Evro premijum 

BMB 95 

 

 

литар 

   

 

3. 
 

TNG – tečni naftni gas 
 

литар 

   

 

Уговорена цена се може мењати након закључења уговора, само из објективних разлога, а 

услед промена цена и услова на тржишту, у складу са растом цена деривата нафте на домаћем 

тржишту, према званичним објављеним подацима на web sajtu произвођача. 

Добављач се обавезује да о промени цена горива, услед наведених околности, одмах обавести 

Наручиоца писменим путем. У случају промена цена горива услед наведених околности важи 

цена из званичног ценовника Добављача на дан испоруке. 

Добављач се обавезује да у случају да дође до промене цена горива, достави важећи ценовник. 

 

Попуст на цену нафтних деривата се одобрава Наручиоцу на основу преузетих количина 

нафтних деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим скалама попуста на 

преузете количине нафтних деривата Добављача. 

Припадајући попуст одобрава се Наручиоцу испостављањем одобрења до краја месеца за 

претходни. 

Члан 4. 

Начин и услови плаћања 

 

Набавка горива по овом уговору се врши за електронске платне картице са одложеним 

плаћањем које Наручиоцу, у складу са овим уговором, издаје Добављач. 

Наручилац за испоруку кредитних картица доставља Добављачу наруџбеницу, односно захтев 

којим дефинише врсту и број картица. 

На основу примљене наруџбенице, односно захтева из става 2. овог члана уговора, Добављач 

доставља Наручиоцу кредитне картице.   

 

Члан 5. 

 

Добављач се обавезује да Наручиоцу стави на располагање картице из члана 3. овог уговора, у 

року од 3 радна дана од дана подношења захтева за њихово издавање, у количини, врсти и на 

начин који је опредељен захтевом. 

Након преузимања електронских платних картица са одложеним плаћањем стране Наручиоца, 

Добављач ће почети са испоруком горива на свим продајним местима (бензинским пумпама).   

 

Члан 6.   

 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од __________ дана од 

датума пријема исправне фактуре код наручиоца заједно са спецификацијама о 

трансакцијама извршеним путем картице (не краћи од 20 дана од датума пријема 
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фактуре код наручиоца, а максимално 45 дана од датума пријема фактуре код наручиоца). 

Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура, уплатом на текући рачун 

Добављача, који је наведен у фактури.   

 

Члан 7.   

Место испоруке добара 

 

Испорука горива ће бити дневна или према указаним потребама Наручиоца. 

Понуђач се обавезује да омогући свакодневну снабдевеност горивом. 

Место испоруке је бензинска станица Понуђача. 

Понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци је обавезан да омогући испоруку горива на 

целој територији Републике Србије, на свим својим продајним местима (бензинским пумпама) 

на којима врши дистрибуцију горива која су предмет ове јавне набавке, без ограничења само на 

бензинске станице које је Понуђач навео као доказ о испуњењу додатног услова у погледу 

техничког капацитета.    

 

Члан 8.   

Обавеза Добављача – издавање картице 

 

Добављач је у обавези да Наручиоцу изда електронске платне картице са одложеним 

плаћањем, идентификоване регистарским бројем возила Наручиоца. 

Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши 

Наручилац. 

 

Члан 9. 

Средство обезбеђења 

 

Понуђач коме je додељен уговор, je дужан да у тренутку  закључења уговора достави 

Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла: 

- 1 (једну) бланко соло меницу ознаке ______________ (печатом оверену и потписану), као 

средство обезбеђења за добро извршење посла – (попуњава Наручилац непосредно пре 

закључења уговора), 

- захтев за регистрацију менице у Регистру менице са овереним пријемом исте од стране 

пословне банке, 

- печатом оверено и потписано менично овлашћење, 

- копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу, 

- копију ОП обрасца. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе на начин и под условима 

предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу 10% од вредности уговора без 

ПДВ. Меничним овлашћењима наручилац је овлашћен да меницу може да попуни на износ од 

10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста 

и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важења 

уговора.    

 

Члан 10. 

Квалитет робе 

 

Понуђач гарантује да квалитет понуђених, односно испоручених количина горива у потпуности 

одговара стандардима који су прописани за ову врста производа, у складу са Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“111/15), 

као и Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. Гласник 

РС“ бр. 97/2010, 123/2012, 63/2013)    

 

Члан 11.   
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Решавање рекламација   

 

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је 

дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања/пријема робе, а у случају 

скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману. 

У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава добављача, који је дужан 

да одмах упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично 

стање и о томе сачинити заједнички записник. 

У случају приговора на квалитет робе, Наручилац одмах обавештава добављача који упућује 

стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу. 

Уколико Наручилац не поступи у складу са ставом 1-3 овог члана, његова рекламација се неће 

разматрати. 

Наручилац и добављач су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка свака 

страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. 

Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси 

Наручилац. 

Рекламације се обављају према важећем Правилнику добављача са којим је добављач дужан да 

упозна Наручиоца приликом потписивања овог Уговора достављањем Извода из Правилнику о 

поступку и начину отпреме, превоза и пријема нафте и нафтних деривата и остале трговачке 

робе у нафтној индустрији. 

Члан 12. 

Виша сила   

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене 

стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири)часа. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти као и друге околности настале после закључења 

уговора за које добављач докаже да није могао спречити, отклонити или избећи, а због чијег 

наступања није могао испунити своју обавезу, односно закаснио са испуњењем обавезе.   

  

Члан 13.  

Раскид уговора 

 

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне стране, 

уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни доставити у 

писменој форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни примерени 

рок од 30 дана за испуњење обавеза. 

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу, ни у року из претходног става, уговор се 

сматра раскинутим. 

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право 

на надокнаду штете у складу са одредбама Закона о облигационим односима.  

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 

уговорној страни. 

 

Члан 14. 

Решавање спорова   

 

Све спорове настале поводом извршења овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно 

уз поштовање обостраних интереса. Уколико то није могуће , спор ће се решавати преко 

стварно надлежног суда у Крагјевцу. 
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Члан 15.   

Измена уговора 

 

Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми, сагласношћу воља обе уговорне 

стране, закључивањем Анекса уговора.   

Стране у уговору су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог уговора без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати 

обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5% 

укупне вредности из става 1. овог члана. 

 

Члан 16. 

Завршне одредбе 

Овај уговор закључује се до  утрошка средстава која су финансијским планом  предвиђена за 

ову набавку, а који су наведена у члану 3 овог уговора. 

За обавезе које доспевају у буџетској 2017. години исте ће бити реализоване највише до износа 

средстава која ће им бити за ту намену одобрена, програмом пословања за 2017.годину. У 

супротном Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране наручиоца. 

 

Члан 17. 

За све што није прописано овим уговором примењиваће се важећи законски прописи.  

 

 

Члан 18. 

 

Овај уговор је сачињен у 6 ( шест) истоветних примерака , од којих свакој уговорној страни 

припадају по 3 (три) примерка. 

 

  

             Наручилац                                                                                  Понуђач                                                                                               

__________________________                                                        ______________________ 

 Милан Ћировић дипл.инг.маш. 

 

 

 

 

Напомена: 

- Модел уговора, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава печатом и потписом, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

- Наручилац, ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце. 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити Модел уговора. 
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Образац 5 

 

IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

Р.Б Назив производа Пројектован

а количина 

потрошње на 

месечном 

нивоу/литар 

Цена по 

јединици 

мере 

без ПДВ-

а 

Укупна цена 

за ставку 

пројектоване 

количине на 

месечном 

нивоу без 

ПДВ-а. 

Цена по 

јединици 

мере 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

за ставку 

пројектоване 

количине на 

месечном 

нивоу са  

ПДВ-ом. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(3x4) 

(6) (7) 

(3x6) 

 

1. 

 

EVRO dizel 

 

4000 

 

    

 

2. 
Bezolovni motorni 

benzin Evro 

premijum 

BMB 95 

 

500 

    

 

3. 
 

TNG – tečni naftni 

gas 

 

700 

    

Укупно динара без ПДВ-а (1 + 2 + 3 из колоне 5):  

Укупно динара са ПДВ-ом(1 + 2 + 3 из колоне 7): 

 

 

 

 

 

Образац структуре цене треба да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача 

 

1. У колону 4 уписати јединичне цене без ПДВ-а 

2. У колону 5 уписати укупне  цене без ПДВ-а(3x4) 

3. У колону 6 уписати јединичне цене са ПДВ-ом 

4. У колону 7 уписати укупне цене са ПДВ-ом(3x6) 

 

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 

цена  покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

 

    Фактурисао:                                                                                        Одговорно лице: 

 

 _______________                                      М.П.                                ––––––––––––––––––– 

 

 

Напомена:  

     Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

     Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

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

структуре цене.   
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Образац 6 

 

 

 

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 7 

 
 

 
XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара “ГОРИВА“, бр. 1.1.14/2016  поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

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. тачка 2. 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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Образац 8 

 
 

 

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 

 

 

 

 

              У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

 

И З Ј А В У 

 

              Понуђач ___________________________ у поступку јавне набавке добра                   

„Горива за путна, теретна возила и грађевинске машине“ бр. 1.1.14/2016 , 

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде . 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                                        М.П.                                 __________________ 

 

 

 

 

 
 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 


