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                       I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Јавно комунално предузеће “Комуналије” 
Адреса: 22000 Сремска Митровица ; Стари шор 114 
Интернет страница: www.komunalije.co.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су добра : Моторна горива, број ЈН ОП – Д – 3/19  
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт  
Лица за контакт : Горан Марковић , Владимир Радосављевић    022 / 624 – 500 ;  
Број факса : 022 /  624 - 521 
Е - mail адреса : pravni.poslovi.komunalije@gmail.com     
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1.Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке су добра : Моторна горива  
 
Назив и ознака из општег речника јавне набавке је :   

 
           3.1. ДИЗЕЛ ГОРИВО – 09134220  
           3.2. БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН – 09132100  
           3.3. ТНГ – Течни нафтни гас - 09133000 
 
2. Партије 
 
Предметна Јавна набавка није обликована по партијама 
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III  СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Моторна горива ( ЕВРО ДИЗЕЛ,  ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, ТНГ ) 

РБ Опис добра Квалитет Јед. 
мере 

Количина 

1 2 3 4 5 

  1  ЕВРО ДИЗЕЛ  

    

У складу са важећим 
Правилником о техничким и 
другим захтевима за течна 
горива нафтног порекла у 
Србији 

Гориво мора да задовољи све 
захтеве стандарда “ SRPS EN 
590 “ 

Понуђач мора поседовати 
Декларацију о усаглашености 
производа са захтевима 
прописаним Правилником о 
техничким и другим захтевима 
за течна горива нафтног 
порекла.  Декларацију издаје 
произвођач течних горива. 

       l     175000 

  2 ЕВРО 
ПРЕМИЈУМ 
БМБ 95  

    

У складу са важећим 
Правилником о техничким и 
другим захтевима за течна 
горива нафтног порекла у 
Србији 

Гориво мора да задовољи све 
захтеве стандарда “ SRPS EN 
228 “ 

Понуђач мора поседовати 
Декларацију о усаглашености 
производа са захтевима 
прописаним Правилником о 
техничким и другим захтевима 
за течна горива нафтног 
порекла.  Декларацију издаје 
произвођач течних горива. 

       l        36000   

 3 ТНГ У складу са важећим 
Правилником о техничким и 
другим захтевима за течни 
нафтни гас у Србији 

Гориво мора да задовољи све 

      I         3500 
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захтеве стандарда “ SRPS EN 
589“ 

Понуђач мора поседовати 
Декларацију о усаглашености 
производа са захтевима 
прописаним Правилником о 
техничким и другим захтевима 
за течни нафтни гас.  
Декларацију издаје произвођач  
горива. 

 

Спецификација предметних добара представља процењене потребе Наручиоца 
добара. Наручилац добара задржава право да одступи од процењене количине 
добара, а све до износа који је предвиђен финансијским планом, односно планом 
Јавних набавки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У 

СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА 
 
 
Нема. 
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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 (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) -  

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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 
- Образац број XII - Образац изјаве о поштовању обавеза које 
произилазе из важећих прописа (саставни део конкурсне 
документације предметне јавне набавке) 

 
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:  

 

1) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да понуђач у пословној 2016, 2017, и 2018 години није исказао 
губитак у пословању 
 

2) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
                        Да је понуђач у претходне три године, пре објаве позива за 

подношење понуда од стране Наручиоца за ову набавку, вршио 
испоруку добара  која је предмет ове јавне набавке,( не односи се на 
новооснована предузећа).  
 

3) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
Да понуђач, пре слања позива за достављање понуде од стране 
Наручиоца, поседује на територији Републике Србије минимум 50 
бензинских станица, које врше продају односно испоруку Евро дизела 
, Евро Премијум БМБ 95 и ТНГ, које су у функцији.  
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Образац Изјаве, на сопственом меморандуму понуђача, о броју  
бензинских станица на територији Републике Србије на којем мора 
бити Списак бензинских станица са адресама и бројевима телефона. 
Овај Образац мора бити оверен печатом и потписом Овлашћеног 
лица понуђача. 
Да понуђач располаже бензиском станицом на територији града 
Сремска Митровица. 
Уколико Понуђач не поседује Бензинску станицу на удаљености 
највише 5 км од седишта Наручиоца у обавези је да надокнади све 
трошкове које Наручилац има по километру на удаљености  која је 
већа од 5 км, (трошкови горива, амортизације, трошкови 
ангажованости возача... и други), а које ће се посебним захтевима на 
месечном нивоу достављати Понуђачу од стране Наручиоца добара. 

 
4) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом за 
реализацују предметне набавке.  
Списак одговорних лица за реализацију уговорних обавеза у целости. 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
   

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

2.1. Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА, дефинисане чл. 75. ( став 1. 
тач. 1) до 4) ) Закона, 

 

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

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; (Напомена : уколико 
по овлашћењу, Основни суд издаје уверења и за кривична дела из 
надлежности Вишег суда, тада није потребно доставити и посебно 
уверење Вишег суда) 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења 
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за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано 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;  

 

 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; 

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона  
Доказ: Важећа Лиценце за трговину нафтом, дериватима нафте и ТНГ, 
издате од Агенције за Енергетику Републике Србије, или другог 
надлежног органа, утврђена важећим Законом о енергетици 

 

 Услов из чл. 75. ст. 2. тач.) Закона  
 Доказ:Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве (  саставни је део 
конкурсне документације – поглавље број XII  ) 
 
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 

 
 

2.2. Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА , дефинисане чл. 76.  Закона 
 

1) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН ) који издаје Агенција за 
привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о 
бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс 
стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2016, 2017 и 2018 
годину, као и податке о данима неликвидности. 
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2) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
Најмање  једну Изјаву купца ( Наручиоца ) на меморандуму, којом Понуђач 
гарантује  да је са истим, у периоду од претходне три године ( 2016, 2017 
и 2018 год), направио купопродајни уговор о испоруци добара која су 
предмет ове јавне набавке.  
Овај документ се доставља у форми потписане и оверене Изјаве купца 
(Наручиоца) на његовом меморандуму.  
 
Наручилац задржава право провере истинитости података наведених у 
Изјави. 
 
Напомена : 
Не односи се на новооснована предузећа.  
 

3) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
Tражени технички капацитет понуђач потврђује Изјавом о техничкој 
опремљености неопходној за реализацују предметне јавне набавке. 
Изјава се доставља у слободној форми на меморандуму Понуђача и мора 
бити потписана и оверена од стране одговорног лица. 
Понуђач мора доставити Листу продајних места (бензинских станица) на 
територији Републике Србије са адресом и бројем телефона.  
 
Наручилац задржава право провере истинитости података наведених у 
Изјави. 

 
4) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Tражени кадровски капацитет Понуђач потврђује Изјавом у којој треба да 
наведе одговорна лица за реализацију уговорених обавеза у целости. 
Изјава се доставља у слободној форми на меморандуму Понуђача и мора 
бити потписана и оверена од стране одговорног лица. 
 
Наручилац задржава право провере истинитости података наведених у 
Изјави. 

 
2.3. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за 

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

           Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

2.4. 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 

 
Н А П О М Е Н А : 
 

1.СВЕ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧ 
МОЖЕ ДОСТАВИТИ У ВИДУ НЕОВЕРЕНИХ КОПИЈА . 
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 2.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. 
 3.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. 

4.Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тач.1) 
Закона, Извод из регистра Агенције за привредне регистре , који је јавно 
доступан на Интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 5.Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа.  
Довољно је да понуђач достави Изјаву о јавној доступности тражених 
доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа. ( 
Изјава у слободној форми понуђача ). 

6.Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом 
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 
1. тачка 1) – 4) Закона, ако решење о упису у исти Регистар достави у 
понуди или ако наведе у понуди Интернет страницу на којој су подаци 
(докази) који су тражени у оквиру услова јавно доступни, а остале тражене 
доказе мора доставити у својој понуди. 
 7.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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
 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 добра – MOTOРНА ГОРИВА, ЈН ОП – Д - 
3-/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то : 
 

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

 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; 

 

 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 : __________________                                   _____________________  
 
            
 
               
Напомена:  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачa.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 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 – МОТОРНА ГОРИВА, ЈН ОП 
– Д - 3/19, 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 : ____________________                               _____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача.  
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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. 
Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 
Уколико је докуменат на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 
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 : Јавно комунално предузеће “Комуналије” 22000 
Сремска Митровица; Стари шор 114, са назнаком :  
 
,,Понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку – МОТОРНА ГОРИВА,  ЈН 
ОП -Д – 3/19 -  НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 
добара до 12.08.2019. године до 12,00 часова. 
    
Наручилац добара 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. 
 
Понуда мора да садржи   : 
 

1) Податке о понуђачу - попуњен, потписан; 
 

2) Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са 
подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан; 

 
3) Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се 

подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - 
попуњен, потписан; 

 
4) Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. става 1.  Закона. 
5) Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона 



                                 Конкурсна документација за ЈН ОП – Д - 3/19 14/33 

 

 
6) Образац понуде - попуњен, потписан  

 
7) Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације, попуњен   

на означеним местима, потписан. 
 
      8)  Образац структуре цене - попуњен, потписан  
 
      9) Образац трошкова припреме понуде - попуњен, потписан  
 
      10) Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану; 
 
      11) Изјаву на основу члана 75. ст. 2. Закона, да је понуђач поштовао      
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,   
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају  
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења  понуде. -  
попуњена, потписана 
 
      12) Образац Изјаве, на сопственом меморандуму понуђача, о броју  
бензинских станица на територији Републике Србије на којем мора бити 
Списак бензинских станица са адресама и бројевима телефона -  попуњен, 
потписан 
 

уколико понуду подноси група понуђача : 

      13) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника 
у заједничкој понуди, а који садржи : 

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла , односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршпењу уговора. 

 
3. ПАРТИЈЕ 

Предеметна набавка није обликована по партијама 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП 
“КОМУНАЛИЈЕ” ; Стари шор 114 ; 22000 Сремска Митровица,  са назнаком : 
„Измена понуде за јавну набавку добара – Моторна горива ЈН ОП – Д – 3/19, - 
НЕ ОТВАРАТИ” ; 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Моторна горива ЈН ОП – Д – 3/19, - 
НЕ ОТВАРАТИ” ; 
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 „Опозив понуде за јавну набавку добара – Моторна горива ЈН ОП – Д – 3/19, - 
НЕ ОТВАРАТИ” ; 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Моторна горива ЈН ОП – Д 
– 3/19, - 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 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 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) 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. 
 
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 садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 
Закона и то податке о :  
 

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
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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.  
 
9. ЦЕНА, НАЧИН РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу цене, начина фактурисања и евидентирање испоруке 
добара 
 
Цена 
Цену предметних добара – горива утврђује изабрани понуђач ( Добављач) у 
складу са Законом и подзаконским актима. 
Јединична односно укупна цена се изражава у динарима, са и без пореза на 
додату вредност (ПДВ) и може се мењати у складу са кретањем цена добара на 
тржишту о чему изабрани понуђач (Добављач) уз фактуру доставља Наручиоцу 
важећи ценовник. 
Испоручилац добара се обавезује да током целог периода трајања уговора 
испоручује добра по цени која ће бити умањена у односу на званичну 
малопродајну цену у оном проценту који је био исказан на дан отварања понуда. 
Уколико малопродајна цена буде повећана или смањена и цена добара према 
Наручиоцу мора бити умањена за онај проценат који је важио за понуђену цену у 
односу на малопродајну на дан отварања понуда. 

 
Начин фактурисања 
Испоручена добра изабрани понуђач (Добављач) ће фактурисати наручиоцу по 
цени која важи на дан испоруке, односно преузимања горива у возило наручиоца 
на бензинским пумпама изабраног понуђача (Добављача). 
 
Евидентирање испоруке добара 
Испорука и евиденција добара вршиће се коришћењем картица, које Наручиоцу 
издаје изабрани понуђач (Добављач). 
 
9.2. Захтеви у погледу начина и рока плаћања 
 
Начин плаћања 
Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача (Добављача). 
 
Рок плаћања 
30 календарских дана од датума ДПО 
 
9.3. Захтеви у погледу рока и места испоруке 
 
Рок испоруке добара 
Под роком испоруке подразумева се дан преузимања горива у моторна возило 
наручиоца на бензинским станицама изабраног понуђача (Добављача). 
 
 
Место испоруке добара 
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Под местом испоруке добара сматрају се продајна места – бензинске станице са 
списка које понуђач достави уз понуду, на територији републике Србије, на којима 
је могућа продаја евиденционим картицама. 
 
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. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
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. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
            Испоручилац добра ( изабарани Понуђач ) је дужан да приликом 
закључења Уговора Наручиоцу добра преда финансијску гаранцију за добро 
извршење посла у виду : 

- Бланко меницe, 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, уз коју се прилаже попуњено и оверено   

- Менично овлашћење – Писмо, са назначеним износом од 10% од 
уговорене вредности без ПДВ-а,  
            - Захтев за регистрацију менице (образац попуњен и оверен од стране 
добављача и банке у којој исти има рачун)   

- Картон депонованих потписа ( издат од стране пословне банке коју 
Понуђач наводи у Меничном овлашћењу - Писму  ) 
          Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока.  
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           Финансијска гаранција морају бити безусловна, платива на први позив, 
неопозива и без права на приговор. Не могу садржати додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
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. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца 
Јавно комунално предузеће “Комуналије” 22000 Сремска Митровица ; Стари шор 
114, електронске поште на e-mail : pravni.poslovi.komunalije@gmail.com   или путем 
факса 022 624-521, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  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 за јавну 
набавку добара Моторна горива –   ЈН ОП – Д - 3/19. 
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. 
 
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 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.  
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16. 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 најнижа 
понуђена цена. 
Рангирање достављених понуда заснива се на ценама исказаним у понудама и то 
од најниже цене ка највишој цени. 
 
17. 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 најнижу понуђену цену, Наручилац ће 
изабрати понуду оног Понуђача који има у поседу више бензинских станица на 
територији града Сремска Митровица. 
 
18. 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  нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде.“  (Образац Изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне 
документације). 
 
19. 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. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права регулисан је Чланом 148 до Члана 156 Закона о јавним 
набавкама ( „Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ). 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно 
оквирног споразума, који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено   
доставља Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није 
другачије одређено.     
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail.: pravni.poslovi.komunalije@gmail.com или факсом на број 022 624 - 521 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца : Ј.К.П.Комуналије 
22000 Сремска Митровица; Стари шор 114.  
Уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
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благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
Оспораване радње које је наручилац предузео пре истека рока за подношење 
понуда , а након истека рока из члана 149. Става 3. Закона о јавним набавкама, 
сматраће се благовременим уколико је Захтев за заштиту права поднет најкасније 
до истека рока за подношење понуда. 
После доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење Захтева за заштиту права  је 10 (десет) дана од дана објављивања 
Одлуке на 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 члана 
149. став 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац објављује Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој Интернет страници , најкасније у року од 2 
(два) дана од дана пријема Захтева. Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту 
права садржи податке из Прилога “3 Љ” Закона. 
Подносилац Захтева за заштиту права, у предметној набавци, дужан је да 
примени одредбе Члана 156. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15 ), који регулише Таксе и трошкове поступка. 
На Интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки www.kjn.gov.rs објављено је Упутство у вези уплате таксе за подношење 
захтева за заштиту права, као и примери попуњених налога за пренос и уплатница 
за уплату таксе. 
 
21. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 
Отварање понуда, за обе партије, обавиће се дана 12.08.2019. године у 12:05 
часова, у просторијама Наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској 
Митровици. 
 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 
пуномоћје (овлашћење)за учешће у поступку.  
Оно мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН 
 
Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу, којем је уговор 
додељен, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење Захтева за 
заштиту права. 
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. 

http://www.kjn.gov.rs/
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                               VII     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ______________ од ____. ____.2019. године за јавну набавку добара –
Моторна горива, ЈН ОП -Д- 3/19 
 
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: Образац  понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  заокружити 
начин подношења понуде  
 



                                 Конкурсна документација за ЈН ОП – Д - 3/19 22/33 

 

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) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 
1)  Рок важења понуде : 
 
________ (словима : ______________________) дана од дана отварања понуда ( 
не краћи од 60 дана од дана отварања понуда). 
 
2)  Понуђена цена 
 

р.б. Назив добра 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична цена 
без ПДВ (дин.) 

 
Укупна цена без ПДВ 

(дин.) 

  1                         2                         3          4               5            6   (4 X 5)     

 1.           
 

 ЕВРО ДИЗЕЛ  
 

    л 

 
175000   

 
 2.    

 
 ЕВРО ПРЕМИЈУМ 
БМБ 95                

      
    л 

 
 

 
36000 

  

 
3. 

 
ТНГ     л 

 
  3500   

                           
                         СВЕУКУПНО ( збир колоне 6  ) БЕЗ ПДВ – a : 

 
 

                                                                                  
                                                                               ПДВ (         %) : 

 
 

                      
УКУПНО са ПДВ – ом : 

 
 

 
* НАПОМЕНА Уколико понуђач није обавезник плаћања ПДВ попуњава само ред 
СВЕУКУПНО БЕЗ ПДВ -a 
 
 
3)  Рок  плаћања :  30 календарских дана од датума ДПО 
 
4)  Рок испоруке добара  :  Преузимање одмах на безинској станици  
 
5)  Место испоруке добара :  _______________________________________ 
 
 

Место и датум  Овлашћено лице понуђача 
   

 
 

_________________________________   

 



                     Конкурсна документација за Јавну набавку ЈН ОП – Д – 3/19         25/33 

 

                                       VIII    МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 
Закључен дана _________ 2019. године, у Сремској Митровици, између: 
 
 ЈКП "Комуналије" Сремска Митровица, Стари шор 114, ПИБ 
100792579, МБ 08234752, које заступа директор Јевремовић Радослав дипл. ецц., 
(у даљем тексту: Наручилац добара), са једне стране и 
 
_____________________________________ са седиштем 
у________________________, улица __________________, број _____ ; ПИБ 
____________________, МБ __________________, кога заступа директор 
_______________________________, (у даљем тексту: Испоручилац добара), са 
друге стране. 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују : 
 
- Да је Наручилац дана 09.07.2019. године под бројем 2663 -1/19 донео Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке добара 
- Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС" број 124/12 ; 14/15 и 68/15) упутио Јавни позив за достављање 
понуда у отвореном поступку јавне набавке добара, објављен на Порталу јавних 
набавки и Интернет страни Наручиоца. 
- Да је Наручилац на основу члана 81. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о  
додели уговора број __________-1/19, од ____. ____. 2019. године, којом је 
изабрао понуду Испоручиоца добара као наповољнијег понуђача за испоруку 
добара из Јавног позива 
- Да је Испоручилац добара доставио понуду дана ____. ____. 2019. године број 
___________, која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део 
 

Члан 2. 
Предмет овог уговора je јавна набавка добара, МОТОРНА ГОРИВА и то 

ЕВРО ДИЗЕЛ ;ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 и ТНГ - (у даљем тексту : добра) 

Врста, количина и цена добара утврђене су према Јавном позиву 
Наручиоца добара и прихваћеној понуди Испоручиоца добара број ____________ 
од ____. ____.2019.године у спроводеном отвореном поступку.  

Спецификација предметних добара представља процењене потребе 
Наручиоца добара.  

Наручилац добара задржава право да одступи од процењене количине 
добара, а све до износа који је предвиђен финансијским планом, односно планом 
Јавних набавки. 

Саставни део Уговора је Прилог на којем се налази Скала попуста на 
преузете количине нафтних деривата и ТНГ. 

Испоручилац добара је на основу исказаних количина добара од стране 
Наручиоца добара, примењујући Скалу формирао цене које је презентовао у 
својој понуди. 
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Члан 3. 
Испоручиоц добара се обавезује да предмет уговора из члана 2. испоручи 

Наручиоцу у складу са његовим потребама  у погледу врсте, количине, динамике 
и места испоруке  у складу са конкурсном документацијом и понудом број 
____________ од ____. ____. 2019.године, која је саставни део овог Уговора. 

Наручилац добара преузима гориво одмах по захтеву на бензинским 
пумпама Испоручиоца добара путем картица, које представљају средство 
евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата и ТНГ. 
 

Члан 4. 
Свеукупна цена за исказане процењене количине добара предметне 

набавке из члана 2. Овог Уговора је ________________ (словима 
____________________________________) динара. 
 Цена је без обрачунатог ПДВ-a. који износи _______________________ 
(словима_____________________________________________________________) 
динара и плаћање ПДВ- а је обавеза Наручиоца добара. 

Јединична цена ЕВРО ДИЗЕЛА по јединици мере (литар) je _____________ 
без ПДВ-а. 

Јединична цена ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 по јединици мере (литар) je 
________ без ПДВ-а. 

Јединична цена ТНГ по јединици мере (литар) je __________ без ПДВ-а. 
 

Члан 5. 
Испоручилац добара се обавезује да током целог периода трајања уговора 

испоручује добра по цени која ће бити умањена у односу на званичну 
малопродајну цену у оном проценту који је био исказан на дан отварања понуда. 

Уколико малопродајна цена буде повећана или смањена и цена добара 
према Наручиоцу мора бити умањена за онај проценат који је важио за понуђену 
цену у односу на малопродајну на дан отварања понуда. 

 
                                                              Члан 6. 

Уговорена цена је променљива и може се мењати сходно одлукама 
Испоручиоца добара у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата и 
ТНГ у Републици Србији.                                                                                                               
          Испоручене нафтне деривате и ТНГ Испоручиоц добара ће фактурисати 
Наручиоцу добара  по цени која важи на дан испоруке. 
 Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране 
Наручиоцу добара  на бензинским пумпама Испоручиоца добара.  
  

  Члан 7. 
Испоручилац добара се обавезује да Наручиоцу испоручи добра 

одговарајућег квалитета, у сагласности са декларацијама (сертификатима) о 
усаглашености добра према стандардима или спецификацијама из понуде 
Наручиоца. 

Испорука добара вршиће се коришћењем картица, које Наручиоцу издаје 
Испоручиоц добара. 

 
  Члан 8. 

Наручилац се обавезује да приликом издавања картица овлашћеним 
лицима Наручиоца и коришћења истих  током трајања овог уговора, у свему 
поштује услове и правила коришћења истих, која чине саставни део овог Уговора.  
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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 приговора на квалитет 24 часа од сазнања 
за недостатак. Услучају приговора на количину робе , Наручилац одмах 
обавештава Испоручиоца, који је дужан да упути комисију за решавање 
рекламације, која ће на лицу места да утврди чињенично стање и отоме да 
сачини заједнички записник.У случају приговора на квалитет робе , Наручилац 
одмах обавештава Испоручиоца , који упућује стручно лице ради узорковања робе 
која се даје на анализу.  

Уколико Наручиоц не поступи у складу са наведеним, његова рекламација 
се неће разматрати.  

Уколико је Наручиоц изнео примедбу која није била основанасноси 
трошкове поступка рекламације, у супротном они спадају на терет Испоручиоца 

                                                                                                            
     Члан 10. 

Купац прихвата да испуњење обавезе Продавца из овог уговора може бити 
онемогућено наступањем: 

- више силе, или 
- услед забране, или ограничења испоруке робе актом државних органа, или 
- због недостатка сирове нафте. 
У случају наступања једне или више наведених околности из става 1 овог 

члана. 
Продавац не сноси одговорност за неиспоручене количине 
Продавац је дужан да благовремено обавести, на један од уобичајених начина, 

писано Купца о настајању једне или више околности из става 1 овог члана и 
наведе врсту, почетак и вероватан, односно очекиван крај дејства те околности. 
 

       Члан 11. 
Наручилац добара се обавезује да Испоручиоцу добара сукцесивно 

исплати уговорену цену из члана 4. овог Уговора, за испоручену количину добара, 
по фактури коју за ту количину испоставља Испоручиоц добара, на текући рачун 
Испоручиоца добара број __________________ код __________________ банке. 

Испоручилац добара ће фактурисање испоручених количина нафтних 
деривата вршити два пута у месецу.  

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15-ог (петнаестог)  
календарског у месецу за продају остварену у првих 15.(петнаест) календарских  
дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог  
(шеснаестог) календарског  у текућем месецу до краја месеца.                          

Наручиоц добара се обавезује да вредност преузетих нафтних деривата  и 
ТНГ из члана 2. овог Уговора плати Испоручиоцу добара у року од 
30 календарских дана од датума ДПО. 

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Наручилац плаћа 
законску затезну камату. 
 

       Члан 12. 
Испоручилац добара даје гаранцију за испоручена добра за сво време 

трајања Уговора. 
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        Члан 13. 
            Испоручилац добра ( изабарани Понуђач ) је дужан да приликом 
закључења Уговора Наручиоцу добра преда финансијску гаранцију за добро 
извршење посла у виду : 

- Бланко меницe, 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, уз коју се прилаже попуњено и оверено   

- Менично овлашћење – Писмо, са назначеним износом од 10% од 
уговорене вредности без ПДВ-а,  
            - Захтев за регистрацију менице (образац попуњен и оверен од стране 
добављача и банке у којој исти има рачун)   

- Картон депонованих потписа ( издат од стране пословне банке коју 
Понуђач наводи у Меничном овлашћењу - Писму  ) 
          Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока.  
           Финансијска гаранција морају бити безусловна, платива на први позив, 
неопозива и без права на приговор. Не могу садржати додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

Члан 14. 
 Овај Уговор почиње да важи од _________________године, јер до 
наведеног датума постоји важећи уговор са испоручиоцем добара из претходне 
године.  

Тек по истеку истог примењују се одредбе овог уговора. 
Овај Уговор се закључује на одеђено време, а најдуже на период од 1 

(једне) године, односно до утрошка финансијских средстава за предметна добра, 
предвиђених Финансијским планом и планом Јавних набавки Наручиоца добара.  

Наручилац задржава право измене у уговора у складу са законским 
одредбама. 

Члан 15. 
Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може у писменој 

форми да откаже Уговор уз отказни рок од 15 (петнаест) дана.  
Отказни рок тече од дана достављања писменог обавештења о отказу 

Уговора.                                                                                                              
Члан 16. 

За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе 
Закона о облигационим односима. 

 
Члан 17. 

Промене овог Уговора важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз 
обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен Анекс Уговора. 
                                                                                                                   

Члан 18. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним 

путем.  
У случају спора утврђује се надлежност стварно надлежног суда у Сремској 

Митровици. 
 

Члан 19. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири)  истоветна примерка од којих свака 

страна   задржава по 2 (два) примерка. 
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ЗА НАРУЧИОЦА ДОБАРА:                                     ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА: 
 
_______________________                                 _______________________    
                                                                                                                                                                                                                                                        
Напомена: 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, 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, 
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у  
поступку јавне набавке.   
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IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 

Моторна горива EВРО ДИЗЕЛ ; ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 ; ТНГ 

 

Назив 
добра 

Је
д. 
ме
ре 

Процењ
ена 
оквирна 
количин
а 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ - а 

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а за 
тражену 
количину 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
тражену 
количину 

1 2 3 4 5 6 (3x4 ) 7 (3x5 ) 

ЕВРО 
ДИЗЕЛ 

   

  л 

 

 175000 

    

ЕВРО  
ПРЕМИЈУ
М БМБ 95 

   

  л 

 

   36000   

    

 

ТНГ 

  

л 

     

     3500 

 

 

   

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин : 

 

- У колони 4 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а , за свако добро 

- У колони 5 уписати цену по јединици мере са ПДВ-ом , за свако добро 

- У колони 6 уписати укупну цену без ПДВ -а , за свако добро 

- У колони 7 уписати укупну цену са ПДВ -ом, за свако добро 

 

 

 

 

 

 

 

Датум :  Потпис понуђача 
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                X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

Моторна горива - EВРО ДИЗЕЛ ;  ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 ; ТНГ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, 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:  Потпис понуђача 
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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 отвореном поступку за јавну набавку добара - Моторна горива -  ЈН 
ОП – Д – 3/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Моторна горива - EВРО ДИЗЕЛ ;  ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 ; ТНГ 

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

 

                                                          ИЗЈАВУ 
 
 
 

„Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Датум         Понуђач 
 
________________                                                             __________________ 
 
 
 
 
 

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

 
                                                                                                                             


