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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник 

Републике Србије``бр.124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника 

о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова (``Службени гласник Републике Србије`` 

бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 40-312/2017 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку: 40-313/2016 припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

набавка горива за потребе службених возила 

 

ЈНМВ добара број: 6/2017 

 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
III 

 

Технички опис предмета јавне набавке (техничка спецификација) 
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IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. 

Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 
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VI Образац понуде 23 
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Oбразац за утврђивање броја општина и градова на територији 

Републике Србије у којима понуђач има продајна места (бензинске 
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Напомена: Конкурсна документација садржи укупно 40 страница. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 
НАРУЧИЛАЦ: Општинска Управа Општине Трговиште 

Адреса: ул.Краља Петра Првог Карађорђевића бр. 4, 17525 Трговиште 

 

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 бр. 6/2017 – набавка горива за потребе службених возила. 

 

4. Циљ поступка 
 

Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена уколико се спроводи резервисана јавна набавка 

 
Не спроводи се резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

 
Наручилац не спроводи електронску лицитацију. 

 

7. Контакт (лице или служба): 

 
Контакт особа: Габријела Николић 

Тел.017-452-207 локал 107 

Факс: 017-452-709 

е-mail: javnenabavke@trgoviste.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

  

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 Предмет јавне набавке бр. 6/2017  је набавка добара – набавка горива за потребе 

службених возила. 

 

 Ознака из општег речника набавке: 09100000 – горива. 

 

 

 

 

III    ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(техничка спецификација) 
 

за набавку горива за потребе службених возила 

 

 

- Оквирна потрошња горива у 2017.години – 

 

Редни  

број 

 

Назив добара 

 

Јединица мере 

 

Процењена 

количина 

 

1. 

 

 ПРЕМИЈУМ  

БМБ 95 

 

Литар 

1.000 

2.  

ЕВРО ДИЗЕЛ  

 

Литар 

5.000 

 

НАПОМЕНА: Цену горива исказати по важећем ценовнку на дан 

20.11.2017.године. 

 

Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној набавци може 

бити већа или мања од предвиђене (процењене) количине, у зависности од потреба 

Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју 

прећи износ укупне уговорене вредности. 

 Куповина горива врши се на свим продајним местима изабрног понуђача, у 

периоду од 12 (дванаест) месеци почевши од дана потписивања Уговора. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 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 

чланом 75. Закона и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 

75. став 1. тачка 2) Закона); 

3) Да му није  изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. 

тачка 3) Закона); 

4) 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 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона); 

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

је предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) – фотокопију 

лиценце – дозволе за обављање енергетске делатности – трговина 

нафтом и дериватима нафте, утврђене Законом о енергетици 

(``Службени гласник РС``,бр.57/2011) и издате од стране Агенције за 

енергетику Републике Србије. Лиценца коју понуђач треба да 

достави мора бити важећа,  без обзира на моменат издавања дозволе 
и да   

6) 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 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. 

Закона). 

 

                

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачке 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 



6 

 

 

Напомене: 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. 

тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 

подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке.  

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члaна 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

 

2. УПУТСТВО  КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова (односно неопходног 

финансијског, пословног капацитета и кадровског капацитета) за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, 

понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац Изјаве понуђача, дат је у 

поглављу IV  одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 75. и члана 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, 

осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона – фотокопију лиценце – 

дозволе за обављање енергетске делатности – трговина нафтом и 

дериватима нафте, утврђене Законом о енергетици (``Службени гласник 

РС``, бр.57/2011) и издате од стране Агенције за енергетику Републике 

Србије. Лиценца коју понуђач треба да достави мора бити важећа,  без 

обзира на моменат издавања дозволе. 

 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 у поглављу IV 

одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом. 

 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

 

 Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 78. Закона о јавним 

набавкама). 

 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. 
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 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. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде 

(поглавље VIII конкурсне документације). 

 

ФОРМА ДОКАЗА 

 

 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 комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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. 

 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. 

 

           ПРОМЕНЕ 

   

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 прописан начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
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О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. 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 – набавка горива за потребе службених возила, 

редни број јавне набавке мале вредности добара број: 6/2017, испуњава све услове из члaна 

75. и члана 76. 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине; 

  

Датум:________________                         М.П. 

 ______________________________ 

                                      

Место:________________  

 

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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 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 – набавка горива за потребе службених 

возила, редни број јавне набавке мале вредности добара број: 6/2017, испуњава све услове 

из члана 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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). 

 

 

 

 

      Потпис подизвођача 

  

Датум:________________                         М.П. 

 ______________________________ 

                                      

Место:________________  

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред 

документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је 

оверен од стране судског тумача. 

 

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 Општине Трговиште, ул.Краља 

Петра Првог Карађорђевића бр.4, 17525 Трговиште са назнаком: 

 

 ``Понуда за јавну набавку добара – набавка горива за потребе службених 

возила, ЈНМВ добара број: 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ``. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 

22.11.2017.године, до 10,00 часова. 

Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Општинске управе Трговиште, 

дана 22.11.2016.7.године са почетком у 10,30 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. 

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда потребно је да поднесе 

Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 

одговорног лица понуђача. 

      Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 

се могла утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте 

потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 

      Уколико понуђачи подносе заједничкку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће потписати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, 

изузев образаца који подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о испуњености услова из члана 75. и 

члана 76.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из 

групе понуђача.  У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
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потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 

који подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 

наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 

 Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице 

понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата 

све елементе Уговора. Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише 

овлашћено лице групе понуђача, а на начин како су то понуђачи из групе понуђача 

регулисали споразумом о заједничком наступу, чиме потврђују да прихватају све 

елементе Уговора.  

 

      3. ПАРТИЈЕ 

 

 Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 

 

     4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

            Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ 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 Општине Трговиште, ул.Краља Петра Првог Катађорђевића бр.4, 17525 

Трговиште, са назнаком: 

 

 ``Измена понуде за јавну набавку добaра - набавка горива за потребе 

службених возила, ЈНМВ добара број: 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ``  

 

или ``Допуна понуде за јавну набавку  добaра -  набавка горива за потребе 

службених возила, ЈНМВ добара број: 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ``  

 

или ``Опозив понуде за јавну набавку добaра - набавка горива за потребе 

службених возила, ЈНМВ добара број: 6/2017 - 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.  
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       У обрасцу понуде (поглавље VI), 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 

 

 Од понуђача се захтева да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди 

(Обрасцу понуде - поглавље VI) да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе 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. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној 

набавци. 

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

подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 

су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац Изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона о јавним набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 

подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира 

на број подизвођача. 

 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 

извршава преко тог подизвођача.  

Пре доношења Одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 

подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана 

добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не 

утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, 

без обзира на број подизвођача. 

 Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

 Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 

је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну сагласност наручиоца.    

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац Изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
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 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набвке, а који обавезно 

садржи податке о: 

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и  

            6)  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Понуђачи који подносе заједничку понуду 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 набаке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА  ПЛАЋАЊА, КВАЛИТЕТА 

НАФТНИХ ДЕРИВАТА, МЕСТА ИСПОРУКЕ, КОЛИЧИНЕ ИСПОРУЧЕНИХ 

ДОБАРА, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

9.1. Захтев у погледу начина и услова плаћања 

 

 Плаћање добара која су предмет набавке вршиће се авансно, у зависности од 

расположивих средстава од стране Наручиоца, за сваку дебитну картицу посебно. 

 Понуђач треба да поседује систем којим је омогућена куповина горива на 

бензинским станицама коришћењем дебитних картица као средство евидентирања 

купопродајних трансакција моторних возила које врши Наручилац.  

Дебитне картице треба да се издају за свако службено возило посебно.  

Наручиоцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој картици, а на основу 

достављених података од стране наручиоца. 

Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење картице. 

Наручилац може преузимати гориво до висине уплаћених средстава. 

На основу извршених уплата, Наручиоцу се издају авансна и коначна фактура 

једанпут месечно. 

Понуђач је дужан да једанпут месечно извештава Наручиоца о трансакцијама 

извршеним путем дебитне картице. 

Уколико трансакција обављена у обрачунском периоду не буде обухваћена 

извештајем за тај период, биће укључена у извештај за наредни обрачунски период. 

Плаћање ће бити вршено у складу са ценама из званичног ценовника понуђача на 

дан промета добара  за бензинску станицу на којој је извршена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуда са другачијим начином плаћања, биће одбијена као неприхватљива. 

 

9.2. Захтев у погледу квалитета нафтних деривата 

 

      Понуђач је у обавези да гарантује за квалитет нафтних деривата. 
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      Понуђач гарантује захтевани квалитет  достављањем Извештаја о испитивању 

квалитета горива издатог од стране надлежне организације коју прилаже уз понуду. 

      Гориво које је предмет јавне набавке испуњава услове утврђене Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (``Службени гласник 

РС``, бр.123/12, 63/13, 75/13). 

      Понуђач је у обавези да све нафтне деривате испоручује у складу са понуђеним 

квалитетом у обрасцу понуде. 

      Наручилац задржава право на контролу квалитета нафтних деривата приликом 

сваке куповине. 

 

9.3. Захтеви у погледу места испоруке предмета набавке 

 

       Место испоруке – преузимање горива је на свим продајним местима понуђача 

(бензинским станицама) на територији Републике Србије, путем дебитних картица. 

Због специфичности делатности неопходно је да на први позив у року од 25 минута 

извршимо пуњење-точење горива. 

       Динамика преузимања горива у продајним објектима (бензинским станицама) је 

сукцесивна, према потребама Наручиоца. 

       Запослено лице на продајном месту – бензинској станици сме да точи гориво само 

у службени аутомобил  регистарских ознака за које је дебитна картица издата. 

 

9.4. Захтев у погледу количине испоручених добара 

 

      Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној набавци може бити 

већа или мања од предвиђене (процењене) количине, у зависности од потреба 

Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју 

прећи износ укупне уговорене вредности. 

 

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

      Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања 

понуда. 

      У складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник 

Републике Србије``, бр.124/12, 14/2015, 68.2015), 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. 

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату 

вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набававке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна вредност 

понуде без обрачунатог пореза на додату вредност. 

Након закључења Уговора наручилац може дозволити промену цене само из 

објективних разлога, као што је раст или пад цена сирове нафте на тржишту. 

Уколико у току реализације уговора дође до промена цена на тржишту нафтних 

деривата, може се извршити промена јединичних цена датих у понуди. 

Наведена промена цена може се извршити само у оквиру процента повећања или 

смањења цена у званичном ценовнику изабраног понуђача у односу на цене из 

ценовника који је важио на дан подношења понуде, односно на дан претходне промене 

цена. 



15 

 

Коригована цена важи на дан испоруке добара. 

Понуђач се обавезује да Наручиоцу доставља све измене званичног ценовника. 

У цену су урачунати сви прападајући трошкови неопходни за реализовање Уговора 

о јавној набавци. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 

цена има предност у случају несагласности. 

Уколико понуђач нуди количински попуст на основу преузетих количина горива, 

дужан је да достави скалу која ће бити саставни део Уговора. Припадајући попуст 

одобрава се Наручиоцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за 

претходни. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 

Министарства финансија  и привреде, Република Србија, ул.Саве 

Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs  

Посредством државног органа Пореске управе могу се добити исправне 

информације о адресама и контакт телефонима органа  или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама 

које администрирају ови органи; 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за 

заштити животне средине, ул.Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет 

адреса www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите 

животне средине Република Србија, ул.Немањина 22-26, Београд, 

Интернет адреса www.merz.gov.rs 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, ул.Немањина 

22-26, Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs  

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ О 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

12.1. Понуђач који добије Уговор, у обавези је да обезбеди и преда Наручиоцу у 

року од 8 (осам) дана од дана  закључења Уговора средства финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла  и то: једну бланко соло 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, са назначеним износом у висини 

од 10%  укупног износа уговора увећаног за износ ПДВ-а, а у корист Наручиоца. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.  

Рок важења менице и меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока важења Уговора. 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

     Предметна набавка не садржи поверљиве информације  које наручилац ставља на 

располагање. 

 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача 

треба у горњем десном углу да садржи ознаку ``ПОВЕРЉИВО`` у складу са чланом 14. 

Закона о јавним набавкама. 

 

 Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима  садржане у понуди које је као 

такве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди и 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и 

податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума за оцену понуда и 

рангирање понуде. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 

наручиоца: Општина Трговиште, ул.Краља Петра Првог Карађорђевића бр.4, 17525 

Трговиште, електронске поште на e-mail: javnenabavke@trgoviste.rs  тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ``Захтев 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну 

набавку добара – набавка горива за потребе службених возила, ЈНМВ добара број: 

6/2017``. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 

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

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор објавити на Порталу јавних набавки. 

Комуникација се у постпуку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. 

Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске 

поште или факсом. 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 

што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

 

mailto:javnenabavke@trgoviste.rs
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15.  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 не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде 

који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом 

би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљиа учинила одговарајућом, односно 

прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 

понуда. 

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА, У СЛУЧАЈУ СПРОВОЂЕЊА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

 

 Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности (а не 

преговарачки), не постоје елементи уговора о којима ће се преговарати. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ``економски 

најповољнија понуда``, а према следећим елементима критеријума: 

 

 

Редни 

број 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

Број пондера 

 

1. Цена 80 

2. Број продајних места (бензинских станица) 10 

3. Распрострањеност продајне мреже на 

територији Републике Србије 

10 

 УКУПНО: 100 

 

1) Цена – максимално 80 пондера 

 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера – 80 

пондера. 

 

Остале понуде се вреднују према следећој формули: 

 

            Најнижа понуђена цена____    х   80 
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     Цена из понуде која се рангира 

 

2) Број продајних места (бензинских станица) – максимално 10 пондера  

 

За највећи понуђени број  продајних места (бензинских станица) на  територији 

Републике Србије додељује се 10 пондера.  

Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

 

Број продајних места (бензинских станица) из понуде која се оцењује 

________на територији Републике Србије која се разматра_________      х 10 

 Највећи понуђени број продајних места (бензинских станица)  

на територији Републике Србије 

 

3) Распрострањеност продајне мреже – максимално 10 пондера 

 

Понуђачу који има продајна места (бензинске станице) у највећом броју 

општина и градова на територији Републике Србије додељује се 10 пондера.  

 

Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

 

 Број општина и градова на територији Републике Србије у којима понуђач  

           __(из понуде која се разматра) има  продајна места (бензинске станице)__     х  10 

Највећи понуђени број општина и градова на територији Републике Србије 

          у којима понуђач има продајна места (бензинске станице) 

 

НАПОМЕНА: Број општина и градова на територији Републике Србије утврђује 

се на основу достављеног попуњеног и овереног Обрасца бр.X  конкурсне 

документације – образац за утврђивање број општина и градова на територији 

Републике Србије у којима понуђач има продајна места (бензинске станице). 

 

 Ако је нека од понуђених цена за набавку добара  неуобичајено ниска цена, 

сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама, наручилац ће захтевати од понуђача 

детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у року 

од 3 (три) дана од дана пријема захтева. Наручилац је дужан да по добијању 

образложења провери меродовне саставне елементе понуде који су образложени. 

  

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  

 

 Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, наручилац ће избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабарати понуду понуђача који 

има већи број пондера по основу цене као једног од елемента критеријума. 

 Уколико две или више понуда имају једнак број пондера и по основу цене, 

наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати 

понуду понуђача који има већи број пондера по основу елемента критеријума  броја 

бензинских станица на територији Републике Србије. 

 Уколико две или више понуда имају једнак број пондера и по основу цене и 

броја бензинских станица, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај 

начин што ће изабрати понуду понуђача који има већи број пондера по основу елемента 

критеријума распрострањености продајне мреже. 
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19. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

(Образац Изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

 

20. 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. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. 

Закона о јавним набавкама. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе и пословно удружење, Управа за јавне 

набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

 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 благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок 

за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема Oдлуке. 

 Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

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

mail: javnenabavke@trgoviste.rs факсом на број: 017/452-709 или препорученом 

пошиљком са повратницом. 

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете у 

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 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 обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту 

права. 

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

у износу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

mailto:javnenabavke@trgoviste.rs
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отварања понуда на број жиро-рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на 

број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права., сврха:  такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: Буџет Републике Србије.  

 Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрукује својим радњама. 

 

22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана, 

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. 

 Ако је у  случају из члана 113. став 3. Закона о јавним набавкама због 

методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег 

понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети Одлуку о 

додели уговора. 

  Уколико у року за подношење понуда пристигне само 1 (једна) понуда и та 

понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о 

јавним набавкама закључити Уговор са понуђачем у року од 2 (два) дана од дана када 

понуђач прими Одлуку о додели уговора и пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 Само закључен Уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве 

активности се не могу започети пре него што Уговор буде закључен. 

 

23. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана 

пре истека рока за подношење понуде, док је наручилац дужан да заинтересованом 

лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику 

и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

 

24. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 

 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да 

поред сваке исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и 

печат понуђача. 
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Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 

релевантне јединичне цене. 

 Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на 

следећи начин: 

            - уколико постоји разлика у износу који је изражен нумерички и текстуално, 

износ изражен текстуално сматраће се тачним. 

 

25. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 

услови за доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама. 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 

године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 

 

26. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 

(три) године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен и 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који 

су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године. 

 Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи 

на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) 

Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који 

је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 

 Наручилац ће одбити понуду ако: 

 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
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 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају да је наручилац 

исте захтевао конкурсном документацијом); 

 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и  

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

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

27. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 5 (пет)  

дана од дана јавног отварања понуда. 

 Након доношења Одлуке о додели уговора, Наручилац ће доставити напред 

наведену Одлуку свим понуђачима који су поднели понуде, у року од 3 (три) дана од 

дана доношења исте. 

            Ако се Одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, 

наручилац мора имати потврду пријема Одлуке од стране понуђача, а уколико се 

Одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. 

           Ако понуђач одбије пријем Одлуке, сматра се да је Одлука достављена дана када 

је пријем одбијен. 
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VI   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
        На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности чији је предмет набавка добара – набавка горива за 

потребе службених возила, ЈНМВ добара број: 6/2017 достављамо: 

 

                             ПОНУДУ број ___________од _________2017.године 

  
         Да квалитетно извршимо испоруку добара у складу са наведеним условима из 

конкурсне документације, поштујући све важеће прописе. 

 

1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Име особе за контакт:  

e-mail:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број понуђача (ПИБ):  

Матички број понуђача:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање 

Уговора: 
 

 

2) Понуду подносим: 

(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) 

 

 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони 

број: 

 

 Назив банке и број рачуна:  

 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: 

 

 Назив банке и број рачуна:  

 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. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 

 1) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони 

број: 

 

 Назив банке и број рачуна:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони 

број: 

 

 Назив банке и број рачуна:  

 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 
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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. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  
     Набавка добара  – набавка горива за потребе службених возила  

 

Назив понуђача: ____________________________________________________________ 

Понуда број:___________________ од датума:_____________________2017.године 

 

ВРСТА ДОБАРА: 

 

 

 

Укупна вредност понуде без обрачунатог 

пореза на додату вредност (за укупну 

процењену количину): 

 

 

Словима:______________________________________________________________________________ 

 

 

Порез на додату вредност – ПДВ:  

Укупна вредност понуде са обрачунатим 

порезом на додату вредност (за укупну 

процењену количину): 

 

 

Словима:______________________________________________________________________________ 

 

 

  
5.1. Рок и начин плаћања: 

 

Плаћање ће бити вршено у складу са ценама из званичног ценовника понуђача на 

дан промета добара  за бензинску станицу на којој је извршена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђач треба да поседује систем којим је омогућена куповина горива на 

бензинским станицама коришћењем дебитних картица као средство евидентирања 

купопродајних трансакција моторних возила које врши Наручилац.  

Дебитне картице издају се за свако службено возило посебно.  

Наручиоцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој картици, а на основу 

достављених података од стране наручиоца. 

Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење картице. 

Наручилац може преузимати гориво до висине уплаћених средстава. 

 

 

Редни 

број 

 

 

Назив добра 

 

 

Јединица 

мере 

 

 

Процењена  

количина 

 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

 

Укупна 

вредност 

понуде без 

ПДВ-а  

 

Укупна 

вредност 

понуде са 

ПДВ-ом  

 

1. 

 

ЕВРО 

ДИЗЕЛ  

 

 

Литар 

 

    5.000 

 

 

   

2. ПРЕМИЈУМ  

БМБ 95 

 

Литар 

 

        1.000 

    

 УКУПНО (1 + 2 ) :   
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5.2. Квалитет нафтних деривата:  

 

      Понуђач је у обавези да гарантује за квалитет нафтних деривата. 

      Понуђач гарантује захтевани квалитет достављањем Извештаја о испитивању 

квалитета горива издатог од стране надлежне организације коју прилаже уз понуду. 

      Гориво које је предмет јавне набавке испуњава услове утврђене Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (``Службени гласник 

РС``, бр.123/12, 63/13, 75/13). 

      Наручилац задржава право на контролу квалитета нафтних деривата приликом 

сваке куповине. 

 

5.3.Место испоруке предмета набавке: 

 

Место испоруке – преузимање горива је на свим продајним местима понуђача 

(бензинским станицама) на територији Републике Србије, путем дебитних картица. 

Неопходно је да понуђач има најмање 1 (једно) продајно место (бензинску станицу) на 

територији Општине наручиоца. 

      Динамика преузимања горива на бензинским станицама је сукцесивна, по потреби 

Наручиоца. 

      Запослено лице на продајном месту – бензинској станици сме да точи гориво само у 

службени аутомобил  регистарских ознака за које је дебитна картица издата. 

 

5.4. Назив произвођача и земља порекла деривата: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

5.5. Лице одговорно за контролу квалитета:_______________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5.6. Број бензинских станица на територији Републике Србије:_____________. 

 

5.7. Број општина и градова на територији Републике Србије у којима понуђач 

има бензинске станице:______________. 

  

5.8. Рок важења понуде износи: ______ (__________________)   дана  од  дана  

отварања  

                                                                                  словима 

      понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда). 

 

      5.9. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце захтеване конкурсном 

документацијом. 

 

5.10. Лице овлашћено за електронску комуникацију (поштовање члана 20. и 

члана 108. став 5. и став 6. Закона о јавним набавкама): 

 

Име и 

презиме:____________________________________________________________ 

 

Број телефона контакт 

особе:__________________________________________________ 
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Е-mail адреса или 

факс:_______________________________________________________ 

 

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама, наводимо интернет 

адресе надлежних органа са којих можете преузети недостајуће доказе 

захтеване конкурсном документацијом: 

 

________________________________________      

________________________________ 

________________________________________      

_________________________________ 

________________________________________      

_________________________________ 

________________________________________      

_________________________________ 

________________________________________      

_________________________________ 

(адреса сајта са кога се могу преузети          (бр.обрасца или 

прилога) 

 недостајућа документа) 

 

 

НАПОМЕНА:  

Као доказ о поседовању бензинских станица на територији Републике Србије понуђач 

је у обавези да достави списак свих бензинских станица потписан и оверен печатом од 

стране одговорног лица понуђача. 

Број општина и градова на територији Републике Србије утврђује се на основу 

достављеног обрасца бр.X конкурсне документације за утврђивање броја општина и 

градова на територији Републике Србије у којим понуђач има бензинске станице.  

              Понуђач 

Датум:________________  

Место:________________                         М.П. 

 ______________________________ 

 

 

                                    

  

                

Напомена: 

 

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. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
У   Г   О   В   О   Р 

О НАБАВЦИ ГОРИВА  

ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА  

 

 Закључен између: 

 

 1. ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ  Општинска Управа, са седиштем у Трговишту, 

ул.Краља Петра Првог Карађорђевића  број:4, коју  заступа  начелник Општинске 

Управе Драган Анђеловић (у даљем тексту: наручилац), порески идентификациони 

број: 102756578, матични број: 07214324 

 

 2.______________________________,са седиштем у ______________, 

ул.____________________________ број:________, коју заступа директор - 

_________________________ (у даљем тексту: испоручилац), порески 

идентификациони број: _______________,  матични број: ___________________. 

 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на 

горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи). 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (``Службени 

гласник РС``, број 124/2012, 14/15 и 68/15) и других подзаконских аката 

којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке 

мале вредности добара број: 6/2017, за јавну набавку добара – горива за 

потребе службених возила и објавио позив за подношење понуда и 

конкурсну документацију  на Порталу јавних набавки; 

- да је  Испоручилац доставио Понуду заведену код Наручиоца под бројем  

_________ од _______2017.године која се налази у прилогу овог Уговора 

и чини његов саставни део и 

- да достављена понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничкој 

спецификацији  из конкурсне документације. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

         Предмет овог Уговора је купопродаја горива за потребе службених возила 

коришћењем дебитне картице, са испоруком на продајним местима – бензинским 
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станицама извршиоца, а према техничкој спецификацији која је саставни део овог 

Уговора. 

 

 

 

Цена  
Члан 2. 

        Наручилац прихвата јединичне цене које је Испоручилац дао у понуди. 

        Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог Уговора без обрачунатог 

пореза на додату вредност износи: _____________________________________ динара и 

словима:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

а са обрачунатим порезом на додату вредност износи: _________________________ 

динара и словима:  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

        Уколико у току реализације уговора дође до промена цена на тржишту нафтних 

деривата, може се извршити промена јединичних цена датих у понуди. 

        Наведена промена цена може се извршити само у оквиру процента повећања или 

смањења цена у званичном ценовнику Испоручиоца, у односу на цене из ценовника 

који је важио на дан подношења понуде, односно на дан претходне промене цена. 

        Коригована цена важи на дан испоруке добара. 

        Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 2. овог 

члана у потпуности, у случају измењених околности у пословању Наручиоца. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 3. 

Плаћање ће бити вршено у складу са ценама из званичног ценовника Извршиоца на 

дан промета добара  за бензинску станицу на којој је извршена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца на текући рачун 

број:_______________________________ код _________________________банке. 

Наручиоцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој картици, а на основу 

достављених података од стране наручиоца. 

Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење дебитне 

картице. 

Наручилац може преузимати гориво путем дебитне картице до висине уплаћених 

средстава. 

Плаћање се врши у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно 

плаћања у 2017.години вршиће се до нивоа средстава  обезбеђених Одлуком о буџету и 

Планом јавних набавки за 2017.годину за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2018.години, Наручилац ће 

вршити плаћање Испоручиоцу по обезбеђивању финансијских средстава Одлуком о 

буџету за 2018.годину. 

 

Издавање и употреба картица 

Члан 4. 

      Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата 

које врши Наручилац. 

      Дебитне картице издају се за свако службено возило посебно. 

      Наручилац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло до 

злоупотребе или губитка.  

      Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења картице, о томе 

без одлагања обавести Испоручиоца у писаној форми. 
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      Испоручилац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или 

уништењу картице, исту утврди неважећом. 

      Уколико се Наручилац не придржава одредаба овог Уговора, Испоручилац задржава 

право блокирања и одузимања свих издатих картица. 

 

Средства финансијског обезбеђења 

Члан 5. 

 

Понуђач је у обавези да обезбеди и преда Наручиоцу у  року од 8 (осам) дана од 

дана закључења Уговора средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла  

и то: једну бланко соло 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, са назначеним износом у висини  од 10% укупног износа 

уговора увећаног за износ ПДВ-а, а у корист Наручиоца. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.  

Рок важења менице и меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока важења Уговора. 

 

Права и обавезе уговорних страна 

Члан 6. 

      Испоруку нафтних деривата Испоручилац ће вршити сукцесивно, према потребама 

Наручиоца, коришћењем дебитне картице за гориво. 

Извршилац треба да поседује систем којим је омогућена куповина горива на 

бензинским станицама коришћењем дебитних картица као средство евидентирања 

купопродајних трансакција моторних возила које врши Наручилац.  

      Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручује нафтне деривате на својим 

бензинским станицама, сукцесивно у току периода важења уговора.  

      Испоручилац једном месечно доставља Наручиоцу коначан обрачун за испоручено 

гориво по типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем дебитне 

картице. 

      Списак бензинских станица Испоручиоца, на којима Наручилац преузима 

предметна добра, чине саставни део овог Уговора. 

      Наручилац се обавезује да Испоручиоцу достави потписан и печатом оверен списак 

својих моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом 

нафтним деривата, који представља саставни део овог Уговора. 

      Наручилац се обавезује да за свако своје возило од Испоручиоца купује искључиво 

гориво наведено у спецификацији из претходног става. 

 

Квалитет добара 

Члан 7. 

       Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара одређен Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (``Службени гласник 

РС``, бр.123/12, 63/13, 75/13). 

 

Решавање рекламација 

Члан 8. 

      Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, у 

ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / 

пријема добара, а у случају приговора на квалитет у року од 24 (двадесетчетири) часа 

од сазнања за недостатак. 
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      У случају приговора на количину добара, Наручилац одмах обавештава 

Испоручиоца, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на 

лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник. 

      У случају приговора на квалитет добара, Наручилац одмах обавештава 

Испоручиоца који упућује стручно лице ради узорковања добара која се дају на 

анализу. 

      Уколико Наручилац не поступи у складу са ставом 1.-3. овог члана, његова 

рекламација се неће разматрати. 

       Наручилац и Испоручилац 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. 

 

Виша сила 

Члан 9. 

      Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, 

пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа 

или организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у 

потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе. 

      Испоручилац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта 

нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама 

прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних 

деривата, кваровима, или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и 

сличним догађајима. 

 

Раскид уговора 

Члан 10. 

       Све несагласности у вези испуњења уговорних обавеза стране решавају мирним 

путем и међусобним договором. Уколико то није могуће свака од уговорних страна има 

право на раскид овог Уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне 

стране. 

       О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем 

обавести другу уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 

5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 11. 

 Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

- понуда Испоручиоца бр.__________ од датума ___________2017.године; 

- техничка спецификација предметне набавке;  

- списак бензинских станица Испоручиоца и  

- списак моторних возила издат од стране Наручиоца. 

 

 

Члан 12. 

        Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

Члан 13. 

        Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно у духу добре 

пословне сарадње, а у случају да спор не може да се реши мирним путем, надлежан је 

Привредни суд у Лесковцу . 

Члан 14. 
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        Овај Уговор закључује се на период од годину дана (12 месеци) и ступа на снагу и 

производи правно дејство моментом обостраног потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна и моментом предаје уговорених средстава 

финансијског обезбеђења из члана 5. овог Уговора. 

        У случају да Испоручилац не преда средство обезбеђења на начин из претходног 

става овог члана, и у складу са конкурсном документацијом, сматраће се да овај Уговор 

није ни закључен, те да исти не производи никаква правна дејства. 

 

Члан 15. 

        Уговорне стране сагласне су да уколико нешто није предвиђено овим Уговором, 

имају да се примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 16. 

        Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по 3 (три) 

примерка налазе код сваке уговорне стране. 

 
 

 

 

    Н А Р У Ч И Л А Ц                   И С П О Р У Ч И Л А Ц 

        Начелник Општинске управе 

_________________________________    ______________________ 

   Драган Анђеловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове прибављања 

средстава обезбеђења. 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 

понуђач_________________________________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

 

Редни  

број 

 

Врста трошка 

 

Износ 

 трошкова  у РСД 

 

1. 

  

2.   

3.   

4. 

 

  

                              УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

          Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

             Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама). 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

           Уколико понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади 

трошкове припреме понуде. 

 

НАПОМЕНА: 

           Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који 

наступа са подизвођачем, напред наведени Образац трошкова припреме понуде 

потписује само овлашћено лице понуђача и оверава печатом. 

           Уколико понуду подноси група понуђача, напред наведени Образац трошкова 

припреме понуде потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача и оверава 

печатом. 

          Достављање овог обрасца није обавезно. 

     Потпис понуђача 

  

Датум:________________                         М.П. 

 ______________________________ 

                                      

Место:________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

__________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу Изјаву: 

ИЗЈАВА 

О  

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
       Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ 

да сам понуду у поступку јавне набавке добара – горива за потребе 

службених возила, ЈНМВ добара број: 6/2017, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 
      Потпис понуђача 

  

Датум:________________                         М.П. 

 ______________________________ 

                                      

Место:________________  

 
Напомена:  

 

У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштуту 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 постпуку јавне набавке може трајати 

до 2 (две) године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 

став 1. тачка 2. Закона. 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 

подизвођачем, Изјаву потписује овлашћено лице понуђача и оверава печатом. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 



35 

 

X   ОБРАЗАЦ  ЗА УТВРЂИВАЊЕ БРОЈА ОПШТИНА И  

ГРАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 

КОЈИМА ПОНУЂАЧ ИМА ПРОДАЈНА 

МЕСТА(БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ) 

 
 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да на 

територији Републике Србије имамо продајна места (бензинске станице) како је 

наведено у табели која следи: 

 
Редни 

број 

Општина/Град Бензинска станица 

1. Ада Да  Не  

2. Александровац Да  Не  

3. Алексинац Да  Не  

4. Алибунар Да  Не  

5. Апатин Да  Не  

6. Аранђеловац Да  Не  

7. Ариље Да  Не  

8. Бабушница Да  Не  

9. Бајина Башта Да  Не  

10. Баточина Да  Не  

11. Бач Да  Не  

12. Бачка Паланка Да  Не  

13. Бачка Топола Да  Не  

14. Бачки Петровац Да  Не  

15. Бела Паланка Да  Не  

16. Бела Црква Да  Не  

17. Беочин Да  Не  

18. Бечеј Да  Не  

19. Блаце Да  Не  

20. Богатић Да  Не  

21. Бојник Да  Не  

22. Бољевац Да  Не  

23. Бор  Да  Не  

24. Босилеград Да  Не  

25. Брус Да  Не  

26. Бујановац Да  Не  

27. Варварин Да  Не  

28. Велика Плана Да  Не  

29. Велико Градиште Да  Не  

30. Витина Да  Не  

31. Владимирци Да  Не  

32. Владичин Хан Да  Не  

33. Власотинце Да  Не  

34. Врбас Да  Не  

35. Врњачка Бања Да  Не  

36. Вршац Да  Не  

37. Вучитрн Да  Не  

38. Гаџин Хан Да  Не  

39. Глоговац Да  Не  

40. Гњилане Да  Не  

41. Голубац Да  Не  

42. Гора Да  Не  

43. Горњи Милановац Да  Не  

44. Деспотовац Да  Не  

45. Дечани Да  Не  

46. Димитровград Да  Не  
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47. Дољевац Да  Не  

48. Ђаковица Да  Не  

49. Жабаљ Да  Не  

50. Жабари Да  Не  

51. Жагубица Да  Не  

52. Житиште Да  Не  

53. Житорађа Да  Не  

54. Звечан Да  Не  

55. Зубин Поток Да  Не  

56. Ивањица Да  Не  

57. Инђија Да  Не  

58. Ириг Да  Не  

59. Исток Да  Не  

60. Кањижа Да  Не  

61. Качаник Да  Не  

62. Кикинда  Да  Не  

63. Кладово Да  Не  

64. Клина Да  Не  

65. Кнић Да  Не  

66. Књажевац Да  Не  

67. Ковачица Да  Не  

68. Ковин Да  Не  

69. Косјерић Да  Не  

70. Косово Поље Да  Не  

71. Косовска Каменица Да  Не  

72. Косовска Митровица Да  Не  

73. Коцељева Да  Не  

74. Крупањ Да  Не  

75. Кула Да  Не  

76. Куршумлија Да  Не  

77. Кучево Да  Не  

78. Лајковац Да  Не  

79. Лапово Да  Не  

80. Лебане Да  Не  

81. Лепосавић Да  Не  

82. Липљан Да  Не  

83. Лучани Да  Не  

84. Љиг Да  Не  

85. Љубовија Да  Не  

86. Мајданпек Да  Не  

87. Мали Зворник Да  Не  

88. Мали Иђош Да  Не  

89. Мало Црниће Да  Не  

90. Медвеђа Да  Не  

91. Мерошина Да  Не  

92. Мионица Да  Не  

93. Неготин Да  Не  

94. Нова Варош Да  Не  

95. Нова Црња Да  Не  

96. Нови Бечеј Да  Не  

97. Нови Кнежевац Да  Не  

98. Ново Брдо Да  Не  

99. Обилић Да  Не  

100. Опово Да  Не  

101. Ораховац Да  Не  

102. Осечина Да  Не  

103. Оџаци Да  Не  

104. Параћин Да  Не  

105. Петровац на Млави Да  Не  

106. Пећ Да  Не  

107. Пећинци Да  Не  
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108. Пирот Да  Не  

109. Пландиште Да  Не  

110. Подујево Да  Не  

111. Пожега Да  Не  

112. Прешево Да  Не  

113. Прибој Да  Не  

114. Призрен Да  Не  

115. Пријепоље Да  Не  

116. Прокупље Да  Не  

117. Ражањ Да  Не  

118. Рача Да  Не  

119. Рашка Да  Не  

120. Рековац Да  Не  

121. Рума Да  Не  

122. Свилајнац Да  Не  

123. Сврљиг Да  Не  

124. Сента Да  Не  

125. Сечањ Да  Не  

126. Сјеница Да  Не  

127. Смедеревска Паланка Да  Не  

128. Сокобања Да  Не  

129. Србица Да  Не  

130. Србобран Да  Не  

131. Сремски Карловци Да  Не  

132. Стара Пазова Да  Не  

133. Сува Река Да  Не  

134. Сурдулица Да  Не  

135. Темерин Да  Не  

136. Тител Да  Не  

137. Топола Да  Не  

138. Трговиште Да  Не  

139. Трстеник Да  Не  

140. Тутин Да  Не  

141. Ћићевац Да  Не  

142. Ћуприја Да  Не  

143. Уб Да  Не  

144. Урошевац Да  Не  

145. Црна Трава Да  Не  

146. Чајетина Да  Не  

147. Чока Да  Не  

148. Шид Да  Не  

149. Штимље Да  Не  

150. Штрпце Да  Не  

151. Ваљево Да  Не  

152. Врање Да  Не  

153. Зајечар Да  Не  

154. Зрењанин Да  Не  

155. Јагодина Да  Не  

156. Крагујевац Да  Не  

157. Краљево Да  Не  

158. Крушевац Да  Не  

159. Лесковац Да  Не  

160. Лозница Да  Не  

161. Ниш Да  Не  

162. Нови Пазар Да  Не  

163. Нови Сад Да  Не  

164. Панчево Да  Не  

165. Пожаревац Да  Не  

166. Приштина Да  Не  

167. Смедерево Да  Не  

168. Сомбор Да  Не  
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169. Сремска Митровица Да  Не  

170. Суботица Да  Не  

171. Ужице Да  Не  

172. Чачак Да  Не  

173. Шабац Да  Не  

174. Београд  Да  Не  

 

 Напомена: 

  

- Понуђач заокружује опцију ``да`` уколико има продајно  место 

(бензинску станицу) у одређеној општини, односно граду 

- Списак општина и градова сачињен је на основу Закона о територијалној 

организацији Републике Србије (``Службени гласник Републике Србије``, 

бр.129/07). 

 

На територији Репубике Србије имамо продајна места (бензинске 

станице) у _________општина/градова из табеле. 

 

Обавезујемо се да уколико наручилац буде захтевао, у поступку стручне 

оцене понуда доставимо доказ о власништву или други одговарајући доказ о 

продајним местима (бензинским станицама) наведеним у табели. 

 

              Понуђач 

Датум:________________  

Место:________________                         М.П.  ____________________________ 
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XI  О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  

 

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

број:_____ 

__________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

 

из_____________________________ ул.________________________________________ 

 

бр.лк. ____________________ издата од ______________________________________ 

 

овалашћује се да у име _____________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

 

 

може да учествује у поступку јавне набавке добара – набавка горива  за потребе 

службених возила, ЈНМВ добара број: 6/2017, а према  техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне документације. 

 

 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку 

јавног отварања понуда. 

 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 

се не може користити. 

 

   Понуђач/Носилац групе 

  

Датум:________________                         М.П. 

 ______________________________ 

  (име и презиме овлашћеног лица)

                                   

Место:________________   

     

                                                                              ______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (потпис овлашћеног лица) 

  

 

XII  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА  
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- за добро извршење посла  - 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 

16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96), Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета (``Службени гласник РС``, 

бр.57/2004, 82/2004), 

 

Дужник:_________________________________________, са седиштем у 

______________________, ул.____________________________________, Матични 

број__________________________, ПИБ:_______________________, Текући 

рачун:______________________, код банке:_____________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице -  

 

КОРИСНИК: Општина  Трговиште Општинска Управа, ул.Краља Петра Првог 

Карађорђевића бр.4, (у даљем тексту: Поверилац), 

 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 

меницу број:____________________________ (унети серијски број менице) може 

попунити у износу од ___________________динара, за добро извршење посла. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 

________________________(динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са 

клаузулом ``без протеста`` издавањем налога за наплату на терет дужника са роком 

доспећа по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, 

изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца, а у сврху 

финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем 

_________________од _________________године и код Дужника под 

бројем:________________од __________________године. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на 

терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у 

случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања 

приоритета у наплати са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора 

на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.  

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране 

Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника. 

Рок важења менице и меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока важења Уговора. 

Ово менично писмо – овлашћење,  сачињено  је  у  2 (два)  истоветна   примерка,  

од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 

           Датум:                   Потпис овлашћеног лица 


