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12.03.2020. године до 11,00 часова 

 

Јавно отварање понуда 

 

12.03.2020. године у 11,15 часова  

 

 

 

 

 

Велика Плана, јануар 2020.године 

 



 

 

2 
 

На основу чл. 32 и 61.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15,68/15  у 
даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 359 од 21.01.2020 и Решења о 

образовању Комисије за јавну набавку број 360 од 21.01.2020., припремљена је: 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГОРИВА  И  МАЗИВА 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

ЈН бр. 3/2020 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље/

Образац 

Назив поглавља/Образац 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Техничке карактеристике (спецификација) предмета набавке 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Образац изјаве понуђача о испуњењу услова из чл.75.ЗЈН 

VI Образац изјаве подизвођача о испуњењу услова из чл.75.ЗЈН 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VIII Образац понуде 

IX Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 

XI Модел уговора 

XII Образац изјаве о достављању менице 
 

XIII Списак испоручених добара у претходне 3.године (2017,2018,2019) 

XIV Референтна листа-потврде референтних наручилаца 

XV Изјава понуђача о локацији на којој поседује пумпне станице 

XVI Образац изјаве о техничком  капацитету 

XVII Изјава о одговорној особи за извршење набавке 

 
 

 

 

 

Напомена: 

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 

набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, 

као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. 

ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/1 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈКП „ Милош Митровић“  Велика Плана 

Адреса: Војводе Мишића бр.1, 11320 Велика Плана 

ПИБ: 101174845 

МБ: 07160763 

Интернет страница:www.jkpmilosmitrovic.rs                        

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују Jавне набавке.  
На ову Јавну набавку ће се примењивати: Закон о Јавним набавкама; Закон о општем управном  

поступку у делу који није регулисан Законом о Јавним набавкама; Закон о облигационим  

односима након закључења Уговора о Јавној набавци и закључивања оквирних споразума; 
Правилници који уређују поступак Јавних набавки донети од надлежног министарства, као и 
други закони и прописи који важе у Републици Србији. 

3. Предмет Јавне набавке 

Предмет јавне набавке 3/2020 су Добра – Набавка горива и мазива.  

4. Циљ јавне набавке 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора за сваку партију посебно у 
трајању од 12 месеци или до утрошка средстава до износа процењене вредности. 

 

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

 Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадест пет) дана од дана јавног отварања                  
понуда. 

6. Контакт (лице или служба) 

Лица задужена за техничке карактеристике: Радоичић Марјан, инжењер машинства, контакт 

телефон: 060/5511987, Савић Бојан, извршни директор; 026/515-009 

Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке 

контакт телефон: 063/221975, е-mail : jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

1. Предмет Јавне набавке 

Предмет Јавне набавке бр. 3/2020 су Добра - Набавка Горива и мазива, 
Назив и oзнака из општег речника набавке: 09100000- Горива, 09211000-Уља за подмазивање и 

средства за  подмазивање. 

 

 

http://www.jkpmilosmitrovic.rs/
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2. Укупна процењена вредност јавне набавке: 23.100.000,00динара без обрачунатог ПДВ-а, 

односно 27.720.000,00динара са обрачунатим ПДВ-ом.  

3. Партије  

Јавна набавка је обликована у више целина (партија), и то: 

 Број и назив партије 
Назив и ознака из  

општег речника 

Процењена 

вредност у 

динарима 

без ПДВ-а 

Процењена 

вредност у 

динарима 

са ПДВ-ом 

Партија   

1 
 

 

    - Горива 

 

09100000 

Горива 
21.900.000,00 26.280.000,00 

Партија   

2 
 - Уља и мазива 

09211000 

 

Уља за подмазивање и 

средства за  

подмазивање 

 

1.200.000,00 1.440.000,00 

 

Предметна јавна набавка је на период од 12 месеци или до утрошка средстава до износа 

процењене вредности. 

За сваку партију ће бити закључен посебан Уговор те с тим у вези за Партију 1.- Гориво, 

Уговор ће бити закључен на износ процењене вредности  ове партије, на годишњем нивоу, 

односно на износ од 21.900.000,00 динара без ПДВ-а  а за Партију 2.-Уља и мазива на износ од 

1.200.000,00 динара без ПДВ-а. 

Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и дате су ради вредновања понуда. 

Стварни обим преузетих добара  за период од годину дана може бити већи или мањи од 

предвиђених оквирних количина, у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна 

плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне 

набавке за цео период извршења уговора, односно не смеју прећи 21.900.000,00 динара без 

ПДВ-а за Партију 1.-Гориво и 1.200.000,00 динара без ПДВ-а за Партију 2 –Уља и мазива. 

Преузимање добара ће бити сукцесивно у периоду  важења уговора односно у периоду од 

годину дана према  динамици и захтевима коју утврђује  Наручилац према својим потребама а у 

року од 24 часа од пријема писменог захтева Наручиоца . 
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

(СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

Партија 1.- Гориво 

Ред. 

број 

Врста горива Јединица  

мере 

Количина 

1.  дизел гориво 

(evro dizel) 

литар 130.000 

2. безоловни бензин 

(evro premium BMB95) 

литар 12.000 

3. течни нафтни гас  

( ТNG) 

литар 1.200 

 

Партија 2.- Уља и мазива 

Ред. 

број 

Врста уља и мазива Врста 

паковања 

Количин

а 

Напомена 

1.  Уље Хидрол 68 или одговарајући 180/1 kg 10 HM квалитет 

2. Уље Хидрол 46 или одговарајући 10/1  l 20 НМ квалитет 

3. Моторно уље 15W40 или одговарајући 180/1 kg 10 Комерцијална 

теретна возила 

4. Моторно уље 10W40 или одговарајући 4/1  l 20 Комерцијална 

теретна возила 

5. Моторно уље 10W40 или одговарајући 1/1  l 60 Комерцијална 

теретна возила 

6. Кочионо уље У2 ДОТ 3 или одговарајући 0,5/1 l 100 / 

7. Кочионо уље У2 ДОТ 4 или одговарајући 0,5/1 l 20 / 

8. АТФ уље или одговарајући 1/1  l 200 Суфикс А 

9. Уље САЕ 80 или одговарајући 1/1  l 50 API-GL 5 

10. Уље САЕ 90 или одговарајући 1/1 l  100 API-GL 5 
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11. Уље за трактор 10/1  l 5 / 

12. Уље за мешавину 1/1  l 50 полусинтетичко 

13. Антифриз 100% 210/1 kg 5 / 

14. Антифриз G12 или одговарајући 1/1  l 20 G12 

15. Литијумова маст 20/1 kg 5 NLG 2 

16. Моторно уље 5W40 или одговарајући 1/1  l 20 Квалитета API 

SN/SM/CF, 

ACEA C3, MB 

229.51 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Квалитет горива мора да одговара важећим стандардима који се примењују за течна горива 

нафтног порекла ( одређен стандардима SRPS и у складу са одредбама Правилника о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ,,Сл. Гласник РС'',бр. 

123/12,63/13 и 75/13), и то: 

-за дизел гориво (evro dizel) стандардом  SRPS EN 590; 

-за безоловни бензин (evro premijum BMB 95) стандардом SRPS EN 228; 

-за ауто гас ( TNG ) стандардом SRPS EN 589. 

Као доказ квалитета понуђач је дужан да достави Декларацију о усаглашености производа са 

захтевима прописаним предметним Правилником. 

Предметну Декларацију издаје произвођач течних горива. 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

Да је регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

ЗЈН); 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 



 

 

7 
 

2. 

Да понуђач 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) 

ЗЈН); 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 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).Докази не 

могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

Правна лица, предузетници и физичка лица: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације. Докази не могу бити старији од два 

месец а пре отварања понуда. 

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) ЗЈН); 
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4. 

Понуђач је дужан да при 

састављању понуде изричито 

наведе да је  поштовао обавезе 

које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима 

рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је 

на снази у време подношења 

понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

  

Изјава предвиђена конкурсном документацијом. 

5. 

Да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 

5) ЗЈН 

   

 

Потврда Агенције за енергетику Републике Србије или 

другог надлежног органа за обављање одговарајуће 

делатности  (лиценца за обављање енергетске делатности 

трговином нафте и нафтних деривата),  

 

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. 

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. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) 

Закона, као и додатне услове утврђене овом конкурсном    документацијом, дужан је да испуни  

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

испуњеност тог услова. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 

не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. 

ЗЈН. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа и да наведе који су то докази. 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. 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. 

Испуњеност обавезних услова у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 

4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изајава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Обрасце које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне документације, понуђач 

је дужан доставити са оригиналним отиском печата понуђача и потписом одговорног лица. 

Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а које издају државни 

органи, организације и друга правна лица могу се подносити у оригиналу, овереној копији од 

стране судског или општинског органа и у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговора захтевати од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном примереном року, који не 

може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач 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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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. Услови и Докази о испуњености услова  

 
 

 

 

 
 

 

 
6. 

 

Додатни услов за Партију 1: 

Неопходан пословни капацитет:   
Да понуђач у последње 3 (три) обрачунске године (2017, 2018 и 2019), остварио укупан 

пословни приход по основу испоручених добара из предмета набавке у износу од  минимум  

30.000.000,00 динара. 
Доказ: Списак испоручених добара у претходних 3 обрачунске године (2017, 2018 и 

2019)- Образац XIII из конкурсне документације. 

- Ако су купци односно наручиоци, субјекти који се у смислу овог закона сматрају 

наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од надлежног 
органа; 

- Ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду 

издаје или потписује тај купац, односно тај наручилац. 
Потврде наручилаца морају бити на оригиналоном – Образцу XIV из конкурсне 

документације, који се у случају потребе може копирати у потребном броју примерака. 

Додатни услов за Партију 1: 

Довољан технички капацитет: 
Понуђач је дужан да поседује минимум једну пумпну станицу у седишту Наручиоца, или 

има Уговор о закупу пумпне станице, односно на територији града Велика Плана. 

Доказ: Изјава (Образац XVI из конкурсне документације, печатом оверена и потписана 
од овлашћеног лица) дата под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу, да понуђач располаже довољним техничким капацитетом за испоруку 

добара – бензина и дизел горива и ауто гаса за потребе ЈКП Милош Митровић , (ЈН 
3/2020), или приложи копију Уговора о закупу пумпне станице  у седишту Наручиоца, 

односно на територији града Велика Плана. 

Оверени списак бензинских станица Понуђача. 

Додатни услов за Партију 1 и 2: 

Довољан кадровски капацитет за Партију 1 и 2 : 

Да понуђач има најмање 1 (једну) одговорну особу са доказима о њеном запослењу која ће 

решењем бити именована за извршење јавне набавке. 
Доказ: Изјава понуђача дата на образцу који је саставни део конкурсне документације - 

Образац XVII из конкурсне документације. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 
 

 

V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗЈН  

 
Изјава понуђача  

о испуњавању услова из чл.75. Закона у поступку јавне набавке 3/2020 

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

као заступник понуђача, дајем следећу:  

 

ИЗЈАВУ 
 

 

Понуђач, ______________________________ (навести назив понуђача) у поступку Јавне 

набавке 3/2020 – Добра “Горива и мазива“  , испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 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 двања мита, кривично дело преваре.  

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној територији). 

4. 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, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 

 

Датум:                 М.П Потпис понуђача 

   

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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VI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗЈН 
 

Изјава подизвођача  

о испуњавању услова из чл.75. Закона у поступку јавне набавке 3/2020 

 
 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ 
 

 

Подизвођач, ______________________________ (навести назив подизвођача) у поступку Јавне 

набавке 3/2020 – Добра “Горива и мазива“  , испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 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 двања 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). 

4. Подизвођач 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, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 
 

 

 
Датум:                 М.П Потпис понуђача 

   

 

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

стране овлашћеног подизвођача. 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  
Поступак се води на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од 

стране наручиоца до назначеног датумa и часа. 

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, 
затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара. 

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. 

Пожељно је да документи у понуди буду приложени оним редом како је то овом конкурсном 

документацијом предвиђено. 

Понуде се достављају на адресу: ЈКП ,,Милош Митровић,, улица Војводе Мишића бр.1 , Велика 

Плана  са назнаком  "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - ГОРИВА И МАЗИВА, за 

Партију _____(уписати број партије)  ЈН 3/2020 –НЕ ОТВАРАТИ"  , а на полеђини назив, 

број телефона и адреса понуђача, као и име особе за контакт. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 12.03.2020.године до 11,00 часова. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа. 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, пред 

комисијом, дана  12.03.2020 године у  11.15 часова у просторијама наручиоца у управној 

згради, улица Војводе Мишића бр.1, Велика Плана. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати представници понуђача који имају 

овлашћење. 

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, 

све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено . 

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне 
документације. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач. 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава 
печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.  

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, 
потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног 

члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из 

конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком 
наступу.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке 

стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.  
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Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и 
оверени, у супротном понудa ће бити одбијенa као неприхватљива. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације. 

Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде.  
Образац понуде мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Уколико образац понуде није 

исправно попуњен, потписан и оверен, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 

конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви образци из 

конкурсне документације, осим оних образаца за које је назначено да нису обавезни. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени,тако да 

се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,односно 
прилози,а да се видно не оштете листови или печат. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли 

ће извршење јавне набавке делимично 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. 

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке из члана 81. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како 

би могли да поднесу заједничку понуду. 

 

3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
Понуда са варијантама биће одбијена. 

 

4. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке је обликован у две посебне истоврсне целине ( партије ) и то: 

Партија 1. – Гориво ;  

Партија 2. –Уље и мазива ;  

 Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или   
само на одређене партије. 

 У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно.  

Докази из чл. 75. и чл.76  Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају 
бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку 

за обе партије. 

 

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 Милош Митровић, улица 

Војводе Мишића бр.1 , Велика Плана,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара-Горива и мазива , ЈН бр. 3/2020 - Партија 1 или 

Партија 2- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара-Горива и мазива , ЈН бр. 3/2020  -Партија 1 или 

Партија 2- НЕ ОТВАРАТИ”   или 
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„Опозив понуде за јавну набавку добара-Горива и мазива , ЈН бр. 3/2020  -Партија 1 или 
Партија 2- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-Горива и мазива , ЈН бр. 3/2020  -Партија 1 

или Партија 2- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив, број телефона 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, 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 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 

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 обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

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  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

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

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  

Захтеви у погледу начина  и услова плаћања: 

 

Плаћање за Партију 1  
Рок плаћања: је 45 календарских дана, од дана пријема исправног рачуна и комплетне 

документације (отпремнице, изјаве и сл.) , с тим, да  се рачуни издају једном недељно за  

остварену продају у том периоду. 

Уколико нека купопродајна трансакција обаљена у обрачунском периоду не буде обухваћена 

рачуном за тај период, биће укључена у рачун за наредни обрачунски период.  

Рок испоруке : максимално  24 часа од  захтева Наручиоца  

Место испоруке: испорука нафтних деривата - Франко бензинске станице Понуђача. 

Добра која су предмет ове набавке се испоручију сукцесивно у периоду од годину дана према 

динамици коју утврђује Наручилац према својим потребама. 

 

Плаћање за Партију 2  

Рок плаћања: је 45 календарских дана, од дана пријема исправног рачуна и комплетне 
документације (отпремнице, изјаве и сл.). 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Гарантни рок : 24 месеца од дана испоруке добара  

Рок испоруке : Не може бити дужи од  2 (два) дана од дана пријема  захтева Наручиоца, 

односно од предаје наруџбенице.  

Место испоруке : Франко Велика Плана , улица Војводе Мишића бр.1  
 

Захтев у погледу рока важења понуде: 

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да 

Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 

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

 

Захтеви у погледу квалитета: 

 

Квалитет горива мора да одговара важећим стандардима који се примењују за течна горива 

нафтног порекла ( одређен стандардима SRPS и у складу са одредбама Правилника о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ,,Сл. Гласник РС'',бр. 

123/12,63/13 и 75/13), и то: 

-за дизел гориво (evro dizel) стандардом  SRPS EN 590; 

-за безоловни бензин (evro premijum BMB 95) стандардом SRPS EN 228; 
-за Ауто гас ( TNG ) стандардом SRPS EN 589. 
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Као доказ квалитета понуђач је дужан да достави Декларацију о усаглашености производа са 

захтевима прописаним предметним Правилником. Предметну Декларацију издаје произвођач 

течних горива. 

 

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

ПОНУДИ 

 

Валута Партија 1  

 

Цена мора бити исказана у динарима ,  без Пореза на додатну вредност са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке , стим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а . 

Испорука горива вршиће се по јединичним ценама наведеним у понуди.  

Уколико у току реализације Уговора дође до промена цена на тржишту нафтних деривата, 
може се извршити промена јединичних цена датих у понуди. Наведена промена може се 

вршити само у оквиру процента повећања или смањења цена у званичном ценовнику изабраног 

понуђача у односу на цене из званичног  ценовника који је важио на дан подношења понуде 
односно на дан претходне промене цена. 

Уз испостављену фактуру понуђач ће доставити доказе о промени цене у виду претходног и 

новог званичног ценовника изабраног понуђача . 

Коригована цена важи на дан испоруке добара. Под даном испоруке подразумева се дан када је 
извршено утакање у возилу Наручиоца на малопродајном објекту –бензинској станици. 

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

92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно Обрасцу структуре цене који чини 

саставни део ове конкурсне документације. 
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, 

сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 

 

Валута Партија  2 

 

Цена, односно вредност добара, по  јединици мере, која су предмет јавне набавке (у обрасцу 
понуде) исказује се у динарима са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке, без и са ПДВ-ом, стим да ће се за оцену понуде узимати у 

обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цене је фиксна и не може се мењати . 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 

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

У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно Обрасцу структуре цене који чини 

саставни део ове конкурсне документације. 
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или  без ПДВ, 

сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 

 

11. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Изабрани понуђач мора да достави на дан потписивања Уговора Меницу за добро извршење 

посла (посебно за Партију 1 и за Партију 2), са назначеним  износом од 10 % процењене 

вредности набавке без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у 
складу са чланом 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. 

гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и 
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Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 
(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења који је 30 дана дужи од 

истека рока важности уговора. 

Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од процењене вредности набавке без ПДВ-

а, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из 
уговора. 

Потврду о регистрацији менице. 

Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 
печат Понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана 

закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа. 
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

Након истека рока, Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Понуђача. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Понуђач не буде извршавао своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором и понудом Понуђача.Уколико Понуђач не достави 

тражено средство обезбеђења, уговор се раскида. 

Меница се доставља за све партије посебно, јер наручилац закључује уговор са понуђачем 

за сваку партију посебно.  
 

Средства финансијског обезбеђења која се достављају уз понуду су 

- Изјава о достављању менице као средства финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла-Образац XII у конкурсној документацији. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ДОДАТНЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 

поште на e-mail jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com или факсом на број.026/515-009 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, ЈН бр.3/2020”. 

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

и то:    - путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

        - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, 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 да то и 

учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

Контакт особа: Митровић Јелена, контакт телефон: 063/221975,  

е-mail : jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧАПосле 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. 

ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву.  

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа понуђена цена„. 

под једнаким условима за све понуђаче, за обе партије. 

Под понуђеном ценом подразумева се укупна цена без ПДВ-а, по партијама, коју је понуђач 
навео у Образцу Структура цене у конкурсној документацији.    

Потребно је да  понуђачи у цену урачунају све трошкове и евентуалне попусте .  

 
УКУПНА ОЦЕНА ПОНУДЕ 

У Обрасцу понуде потребно је исказати укупну цену за сваку партију без ПДВ. 

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, наручилац ће закључити уговор о 
јавној набавци.                                                                               

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.Неуобичајено ниска цена у 

смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 
условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од 

понуђача образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним, у свему према 

члану 92. Закона. 
 

 16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА  

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу укупну понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде . У случају истог 

понуђеног рока важења понуде  као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио краћи рок испоруке. 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде у складу са чл. 75. . Закона о 

јавним набавкама, (Образац из конкурсне документације). 

 

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

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

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

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка 

комисија).  

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

jkpmilosmitrovic@gmail.com факсом на број 026/515-009 или препорученом пошиљком са 

повратницом. 

 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 

права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.   

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 

рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење 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.  

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

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
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Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00  динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; ЈКП Милош Митровић  јавна набавка 3/2020 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  

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

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

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 
у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код ____________________ . Поступак заштите права 

понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

За сваку партију биће закључен посебан уговор. 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем у року од 25 (двадесет пет) дана од 

дана отварања понуда о чему ће понуђачи бити писмено обавештени објављивањем одлуке на 

Порталу јавних набавки. 
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 2. 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. 
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

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

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

 

21.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРЕЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора 

о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, 
стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

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

вредности из члана 39. Став 1. Закона , односно члана 124а. За наручиоце из области 

водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. 
 

22.ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА-НЕГАТИВНЕ 

РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. став 1. тачка 1) до 4) 

ЗЈН и став 2. тачка 1) до 8) ЗЈН којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по 

раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне 
набавке, за период од претходне три године. 

 

23.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
       1)Наручилац  ће у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка 
јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора  .  

2)  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 шест 
месеци.  

Наручилац је дужан да своју Одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 

образложи , посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је 

објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана 
доношења одлуке. 

3)  Наручилац је дужан да  у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави 

поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи 
податке из Прилога 3к. 

4)  Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о 

трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. ЗЈН. 

 

24. 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. 

 
 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 срединеПодаци о 
заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 
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VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

За Партију 1.-Гориво 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара-Горива и мазива, 

ЈН број 3/2020 Партија 1. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс:  

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

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

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

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

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

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  
Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

 

 

Напомена: 

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 

да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ Партија 1 : 

 

Понуђач се обавезује да добра која су предмет ове набавке испоручујуе сукцесивно у периоду  

важења уговора односно у периоду од годину дана, према динамици коју утврђује  Наручилац, 

према својим потребама. 

Рок испоруке: ____________ (максимално  24 часа од  захтева Наручиоца) 

Место испоруке: испорука нафтних деривата - Франко бензинске станице Понуђача. 

Рок важења понуде:___________ (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

Рок плаћања: је 45 календарских дана, од дана пријема исправног рачуна и комплетне 

документације (отпремнице, изјаве и сл.) , с тим, да  се рачуни издају једном недељно за 

остварену продају у том периоду. 

Уколико нека купопродајна трансакција обаљена у обрачунском периоду не буде обухваћена 

рачуном за тај период, биће укључена у рачун за наредни обрачунски период.  

Квалитет горива:  Понуђач гарантује квалитет горива који  је одређен  важећим стандардима 

који се примењују за течна горива нафтног порекла( одређен стандардима SRPS и у складу са 

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

Гласник РС'', БР.64/11 и 123/12) и то: 

-за дизел гориво(euro dizel) стандард  SRPS EN 590; 

-за безоловни бензин (euro premijum BMB 95) стандард SRPS EN 228. 

-за ауто гас ( TNG ) стандардом SRPS EN 589. 

Ред. 

број 

Врста 

горива 

Количи

на   

(л) 

Јединична 

цена без пдв-

а 

 

Јединична 

цена са  

пдв-ом 

 

Укупна цена без 

Пдв-а 

 

Укупна цена са  

Пдв-ом 

 

1.  Дизел 

гориво 

(evro dizel) 

130.000 

литара 

 

 

  

 

 

 

2. Безоловни 

бензин 

(evro 

premium 

BMB95) 

12.000 

литара  

    

3. Течни 

нафтни гас  

( ТNG) 

1.200 

литара 

    

Укупно без ПДВ-а, за Партију 1.  

Укупно  ПДВ по стопи од ___%, за Партију 1.  

Укупно са ПДВ-ом, за Партију 1.  
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Као доказ квалитета понуђач  ће доставити Декларацију о усаглашености производа са 

захтевима прописаним предметним Правилником. 

Предметну Декларацију издаје произвођач течних горива. 

 

 

Датум                      Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

                                                                                                  потпис овлашћеног лица 

 

 

Напомене: 

 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

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

образац понуде. 
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VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

за Партију 2.-Уља и мазива 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара-Горива и мазива, 

ЈН број 3/2020 Партија 2. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс:  

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  
Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

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

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

 

 

Напомена: 

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

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 
да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ Партија 2 : 

Партија 2.- Уља и мазива 

 

Врста мазива  и врста 

паковања 

Колич
ина 

 
Произвођа

ч и назив 

производа  
 

 

Јединична 
цена без 

пдв-а 

 

Јединична 
цена са 

пдв-ом 

 

Укупна цена 
без  пдв-а 

 

 

 

Укупна цена 
са пдв-ом 

 

Уље Хидрол 68 или 
одговарајући  180/1 kg 

10      

Уље Хидрол 46 или 

одговарајући  10/1 l 

 20      

Моторно уље 15W40 или 

одговарајући   180/1 kg 

   10      

Моторно уље 10W40 или 

одговарајући   4/1 l 

   20      

Моторно уље 10W40 или 

одговарајући   1/1 l 

60      

Кочионо уље У2 ДОТ 3 

или одговарајући   0,5/1 l 

  100      

Кочионо уље У2 ДОТ 4 

или одговарајући   0,5/1 l 

   20      

АТФ уље или 

одговарајући    1/1  l 

      

200 

     

Уље САЕ 80 или 

одговарајући    1/1  l 

   50      

Уље САЕ 90 или 

одговарајући    1/1 l 

  100      

Уље за трактор   10/1 l  

 

   5      

Уље за мешавину  1/1 l 

 

 50      

Антифриз 100%  210/1 

kg 

   5     

 

 

Антифриз G12    1/1 l      20      

Литијумова маст 20/1 kg    5      

Моторно уље 5W40 или 

одговарајући      1/1  l  

   20      

Укупно без ПДВ-а, за Партију 2.   

Укупно  ПДВ по стопи од ___%, за Партију 2.   

Укупно са ПДВ-ом, за Партију 2.   
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Понуђач се обавезује да добра која су предмет ове набавке испоручујуе сукцесивно у периоду  

важења уговора односно у периоду од годину дана, према динамици коју утврђује  Наручилац, 

према својим потребама. 

Рок испоруке :__________(не може бити дужи од  2 (два) дана од дана пријема  захтева 
Наручиоца, односно од предаје наруџбенице).  

Место испоруке : Франко Велика Плана , улица Војводе Мишића бр.1  

Рок важења понуде: _______( не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде) 
Рок плаћања: је 45 календарских дана, од дана пријема исправног рачуна и комплетне 

документације (отпремнице, изјаве и сл.). 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Гарантни рок : 24 месеца од дана испоруке добара. 

 

 
 

          Датум                                      Понуђач 

 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

                                                                                                   потпис овлашћеног лица 

 
 

 

 

 

Напомене: 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

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

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Образац трошкова припреме понуде за Партију 1.-Гориво 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: 

 
М.П. 

Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Образац трошкова припреме понуде за Партију 2.- Уља и мазива 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: 

 
М.П. 

Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Образац изјаве о независној понуди за Партију 1.- Гориво 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 
_____________________________________________________________________________ 

(Седиште и адреса) 

__________________ 

(Датум) 
 

 

У складу са чланом 26. и 61.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
     

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

„јавне набавке добара – Горива и мазива“, ЈН бр.3/2020 -Партија бр. 1 поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: 

 
М.П. 

Потпис понуђача 

 

 

   

 

 
 

-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, ову Изјаву потписује 

овлашћено лице понуђача и мора бити оверена печатом; 
-Уколико понуду подноси са подизвођачем, ову Изјаву потписује овлашћено лице сваког 

подизвођача и мора бити оверена печатом; 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

-У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или 

члана групе понуђача; 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Образац изјаве о независној понуди за Партију 2.- Уља и мазива 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 
_____________________________________________________________________________ 

(Седиште и адреса) 

__________________ 

(Датум) 
 

 

У складу са чланом 26. и 61.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
     

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

„јавне набавке добара – Горива и мазива“, ЈН бр.3/2020 - Партија бр. 2 поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: 

 
М.П. 

Потпис понуђача 

 

 

   

 

 
 

-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, ову Изјаву потписује 

овлашћено лице понуђача и мора бити оверена печатом; 
-Уколико понуду подноси са подизвођачем, ову Изјаву потписује овлашћено лице сваког 

подизвођача и мора бити оверена печатом; 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

-У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или 

члана групе понуђача; 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА  

ЗА ПАРТИЈУ 1. - ГОРИВА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да се 

слаже са моделом уговора. 
 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 

моделу уговора се наводе сви понуђачи из групе понуђача односно сви подизвођачи.  

Садржина закљученог уговора не може да се разликује од садржине модела уговора. 
 

 

У Г О В О Р 

о  купопродаји горива   
Уговорне стране: 

1. ЈКП „Милош Митровић „ ,улица Војводе Мишића бр.1 Велика Плана, ПИБ:101174845 , 

матични број:07160763, текући рачун 160-7096-31 Banca Intesa, кога заступа  В.Д. Директор 
Рачић Александар, дипл.маш.инг., (у даљем тексту: Наручилац)   

 

2.____________________________,улица____________________са седиштем 
у_____________________ПИБ:_____________(попуњавапонуђач),матичниброј:_____________

(попуњавапонуђач),брoj текућег рачуна: _______________ (попуњавапонуђач) 

кога заступа___________________________  (у даљем тексту: Испоручилац) 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012,14/2015,68/2015) спровео отворени поступак за јавну набавку добара – Горива и то 

дизел горива(evro dizel), безоловног бензина(evro premium BMB95) и течног нафтног гаса 
(TNG) ЈН бр.3/2020 -Партија 1, за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, 

на основу позива за достављање понуда објављеног на Порталу јавних набавки, дана 

11.02.2020. године;  

-да је Испоручилац добара доставио понуду број_______,(попуњавапонуђач) која у 
потпуности одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и 

саставни је део Уговора; 

-да је Наручилац Одлуком о додели уговора број_______изабрао Испоручиоца добара за 
набавку горива ,ЈН бр.3/2020-Партија 1 , за потребе ЈКП Милош Митровић ; 

-да Наручилац овај уговор закључује у року из члана 113. став 1. ЗЈН у границама процењене 

вредности јавне набавке, за период од 12 месеци. 

-да добра, која су предмет јавне набавке, испуњавају услове утврђене Важећим Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла . 

 

 

Члан 1.  

 

Предмет овог уговора је испорука добара – Горива и то:  дизел горива(evro dizel), безоловног 
бензина(evro premium BMB95) и течног нафтног гаса (TNG) ЈН бр.3/2020 - Партија 1. на 

бензинским станицама-малопродајним објектима Испоручиоца, за потребе службених возила 

Наручиоца а у складу са спроведеним поступком јавне набавке отвореног поступка, по 

партијама, ЈН број 3/2020 (Партија 1.) и прихваћеном понудом  Испоручиоца која је саставни 
део овог Уговора 

Обим набавке утврђен је оквирно за период од годину дана, рачунајући од закључења овог 

Уговора, са сукцесивним извршавањем према потребама Наручиоца. 
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Члан 2. 

Овај Уговор се закључује на максимални износ од 21.900.000,00 динара без ПДВ-а, што 

представља процењену вредност, за Партију 1. јавне набавке ЈН бр.3/2020, на годишњем нивоу, 

усклађен са потребама Наручиоца за уговорени период. 

Уговорне стране су се споразумеле, да  Наручилац није у уговорној обавези да своју потребу за 

горивом, које је предмет овог Уговора реализује до обима наведеног у Техничкој 

спецификацији , која је саставни део конкурсне документације , те сходно овој уговорној 

одредби, Испоручилац нема право да од Наручиоца захтева реализацију предметне набавке до 

обима наведеног у конкурсној документацији и износа из става 1. овог члана. 

Уколико Наручилац потроши финансијска средства наведена у ставу 1. овог члана или 

реализује све своје потребе за добрима која су предмет овог Уговора и пре рока на који је овај  

Уговор закључен, овај Уговор ће се аутоматски раскинути даном извршења последње набавке 

односно даном плаћања рачуна за исту, о чему ће Наручилац благовремено обавестити 

Испоручиоца. 

Члан 3. 

Укупна цена горива, утврђена је на основу оквирних количина  из Техничке спецификације која 

је саставни део конкурсне документације и јединичних цена из  прихваћене понуде, у укупном 

износу од _______________ динара без ПДВ-а, односно_______________динара са ПДВ-ом и 

дата је ради вредновања понуда.  

Продавац се обавезује  да испоручена добра фактурише према јединичним ценама  из 

прихваћене понуде , у следећим износима: 

-дизел гориво(euro dizel)                                     _____________ дин./литар; 

-безоловни бензин (euro premijum BMB 95)   _____________ дин./литар; 

- течни нафтни гас (TNG)                                     ______________ дин./литар. 

Члан 4. 

Уговорене јединичне цене из члана 3.овог Уговора су фиксне, осим у случају наступања 

објективних разлога , који се односе на раст или пад цена нафте на светском тржишту. 

О  свакој евентуалној промени уговорених јединичних цена, Испоручилац је дужан да писмено 

обавести Наручиоца и достави Наручиоцу измењени ценовник.  

Измењене цене не могу бити више од упоредивих тржишних цена.У супротном, Наручилац 

може раскинути овај Уговор у року од 7 (седам) дана од дана достављања писаног обавештења 

о раскиду. 

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу, за потребе његових службених возила, испоручује 

гориво на својим бензинским станицама, сукцесивно у току периода важења овог Уговора. 

Оверени Списак бензинских станица Испоручиоца је саставни део овог Уговора. 

Испоручилац гарантује да ће испоруке горива бити  редовне током целог уговореног периода.  

Адекватна испорука је извршена када овлашћено лице Наручиоца на месту испоруке изврши 

пријем у требованој количини и врсти горива, што се  потврђује издавањем отпремнице и 

фискалног рачуна. 
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Испоручилац се обавезује да приликом  сваке испоруке горива изда фискални рачун и 

отпремни документ који нарочито садржи количину и врсту испорученог горива, цену на дан 

испоруке и укупну вредност извршене испоруке, затим регистарску ознаку службеног возила 

Наручиоца , као датум , време и место испоруке. 

Отпремни документ из става 3. овог члана  потписују одговорно лице Испоручиоца које је 

извршило испоруку, с једне стране, и лице које у име Наручиоца извршило пријем, с друге 

стране. 

Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручује гориво које испуњава стандарде квалитета 

који се примењују за течна горива нафтног порекла ( одређене стандардима SRPS у складу са 

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

Гласник РС'',бр. 123/12, 63/13 и 75/13), и то: 

-за дизел гориво(euro dizel) стандард  SRPS EN 590, 

-за безоловни бензин (euro premijum BMB 95) стандард SRPS EN 228, 

-за ауто гас ( TNG ) стандардом SRPS EN 589. 

Испоручилац се обавезује да овлашћеном лицу Наручиоца преда уверење о квалитету односно 

Декларацију произвођача течних горива о усаглашености производа са захтевима прописаним 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ,,Сл. Гласник 

РС,''бр. 123/12,63/13 и 75/13). 

Члан 7. 

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испорученог горива. У случају 

рекламације на количину испорученог горива, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који 

је дужан да упути стручно лице које ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе 

сачинити заједнички записник. У случају рекламације на квалитет испорученог горива, 

Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који је дужан да упути стручно лице ради 

узорковања испорученог горива  које се предаје на анализу независној акредитованој 

лабораторији, коју одређује Наручилац.  Трошкове анализе иницијално сноси Испоручилац, 

који има право да ове трошкове надокнади од Наручиоца уколико се анализом утврди да 

испоручено гориво испуњава уговорене услове квалитета.  Наручилац има право на накнаду 

штете у случају да дође до кварова на возилима Наручиоца, а до којих је дошло услед лошег 

квалитета горива. 

Члан 8. 

Уговорне стране су се споразумеле да Испоручилац рачуне доставља једном недељно за  

остварену продају у том периоду. 

Уколико нека купопродајна трансакција обаљена у обрачунском периоду не буде обухваћена 

рачуном за тај период, биће укључена у рачун за наредни обрачунски период. . 

Испоручилац се обавезује да  настале купопродајне трансакције фактурише на основу стварне 

количине испорученог горива и јединичних цена утврђених у понуди и у члану 3.став 2. овог 

Уговора односно по цени важећој на дан испоруке у случају промене цена. 
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Члан 9. 

Наручилац се обавезује да  прузето гориво плати у року од 45 дана од дана пријема исправног 

рачуна. Уколико Наручилац  не прими исправан рачун у року из члана 8. став 1. овог Уговора, 

рок плаћања почиње да тече од дана пријема истравног рачуна. 

Плаћање се врши налогом за пренос на текући рачун Испоручиоца број____________________ 

код банке ___________________________ . 

Члан 10. 

 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу достави на дан потписивања Уговора меницу за добро 

извршење посла , са назначеним  износом од 10 % процењене вредности набавке без ПДВ-а, 

оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о 
платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 

111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015), 
са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од процењене вредности набавке без ПДВ-

а, без сагласности Испоручиоца може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из 

уговора. Потврду о регистрацији менице. 
Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 

печат Испоручиоца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана 

закључења уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у 

роковима и на начин предвиђен овим уговором и понудом Понуђача. Уколико Испоручилац не 

достави тражено средство обезбеђења, уговор се раскида. 
 

Члан 11. 

Овај Уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 месеци, а ступа на снагу 

даном обостраног потписивања . Као датум закључења Уговора, уговара се датум наведен у 

деловоднику Наручиоца. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и пре истека уговореног рока у случају 
неиспуњавања уговорених обавеза са отказним роком од 7 (седам) дана који почиње да тече од 
предаје  писане изјаве о отказу овог Уговора једне стране другој. 

Члан 12. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора 
о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, 

стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 
вредности из члана 39. Став 1. Закона , односно члана 124а. За наручиоце из области 

водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. 

 

Члан  13. 

За све што није регулисно одредбама овог Уовора примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 

о облигационим односима.  
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Члан  14. 

У случају престанка правног субјективитета једне од уговорних страна, уговорне обавезе се 

имају извршавати са правним сукцесором односне стране.  

Члан 15. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Пожаревцу. 

 

Члан 16. 

Саставни део овог Уговора чине: 

-понуда Испоручиоца; 

-техичке спецификације из конкурсне документације за јавну набавку ЈН број 3/2020 (за 

Партију бр. 1.) 

-Списак дистрибутивних објеката Испоручиоца. 

Члан 17. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка.  

 

 
      ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                              НАРУЧИЛАЦ 

 

 

 

______________________                                                        ________________________ 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА  

ЗА ПАРТИЈУ 2. – УЉА И МАЗИВА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да се 

слаже са моделом уговора. 

 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 

моделу уговора се наводе сви понуђачи из групе понуђача односно сви подизвођачи.  
Садржина закљученог уговора не може да се разликује од садржине модела уговора. 

 

 

У Г О В О Р 

о  купопродаји уља и мазива   

Уговорне стране: 

1. ЈКП „Милош Митровић „ ,улица Војводе Мишића бр.1 Велика Плана, ПИБ:101174845 , 
матични број:07160763, текући рачун 160-7096-31 Banca Intesa, кога заступа  В.Д. Директор 

Рачић Александар, дипл.маш.инг., (у даљем тексту: Наручилац)   

 
2.____________________________,улица____________________са седиштем 

у_____________________ПИБ:_____________(попуњавапонуђач),матичниброј:_____________

(попуњавапонуђач),брoj текућег рачуна: _______________ (попуњавапонуђач) 

кога заступа___________________________  (у даљем тексту: Испоручилац) 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012,14/2015,68/2015) спровео отворени поступак за јавну набавку добара – Уља и мазива 
ЈН бр.3/2020 -Партија 2, за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, 

на основу позива за достављање понуда објављеног на Порталу јавних набавки, дана 

11.02.2020. године;  

-да је Испоручилац добара доставио понуду број_______,(попуњавапонуђач) која у 
потпуности одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и 

саставни је део Уговора; 

-да је Наручилац Одлуком о додели уговора број_______изабрао Испоручиоца добара за 
набавку уља и мазива ,ЈН бр.3/2020-Партија 2 , за потребе ЈКП Милош Митровић ; 

-да Наручилац овај уговор закључује у року из члана 113. став 1. ЗЈН у границама процењене 

вредности јавне набавке, за период од 12 месеци. 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка добара- уља и мазива за моторна возила, за потребе 

Наручиоца а у складу са спроведеним поступком јавне набавке отвореног поступка, по 

партијама, ЈН број 3/2020 (Партија 2.) и прихваћеном понудом  Испоручиоца која је саставни 

део овог Уговора. Обим набавке утврђен је оквирно за период од годину дана, рачунајући од 

закључења овог Уговора,са сукцесивним извршавањем према потребама Наручиоца. 

Члан 2. 

Овај Уговор се закључује на максимални износ од 1.200.000,00 динара без ПДВ-а, што 

представља процењену вредност, за Партију 2. јавне набавке ЈН бр. 3/2020, на годишњем нивоу, 

усклађен са потребама Наручиоца за уговорени период. 
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Уговорне стране су се споразумеле, да Наручилац није у уговорној обавези да своју потребу за 

уљима и мазивима , која су предмет овог Уговора реализује до обима наведеног у Техничкој 

спецификацији , која је саставни део конкурсне документације , те сходно овој уговорној 

одредби, Испоручилац нема право да од Наручиоца захтева реализацију предметне набавке до 

обима наведеног у конкурсној  документацији за ЈН бр. 3/2020 ( за Партију бр.2)  и износа из 

става 1. овог члана.  

Уколико Наручилац потроши финансијска средства наведена у ставу 1. овог члана или 

реализује све своје потребе за мазивима  која су предмет овог Уговора и пре рока на који је овај  

Уговор закључен, овај Уговор ће се аутоматски раскинути даном извршења последње набавке 

односно даном плаћања рачуна за исту, о чему ће Наручилац благовремено обавестити 

Испоручиоца. 

Члан 3. 

Укупна цена мазива, утврђена је на основу оквирних количина  из Техничке спецификације 

која је саставни део конкурсне документације и јединичних цена из  прихваћене понуде, у 

укупном износу од _______________. динара без ПДВ-а, односно_______________динара са 

ПДВ-ом и дата је ради вредновања понуда.  

Продавац се обавезује  да испоручена добра фактурише према јединичним ценама  из 

прихваћене понуде ,у следећим износима: 

Уље Хидрол 68              _____________ дин./kg; 

Уље Хидрол 46               _____________ дин./l; 

Моторно уље 15W40     _____________ дин./kg; 

Моторно уље 10W40     _____________ дин./l; 

Моторно уље 10W40     _____________ дин./l; 

Кочионо уље У2 ДОТ 3 _____________ дин./l; 

Кочионо уље У2 ДОТ 4 _____________ дин./l; 

АТФ уље                           _____________ дин./l; 

Уље САЕ 80                      _____________ дин./l; 

Уље САЕ 90                     _____________ дин./l; 

Уље за трактор                _____________ дин./l; 

Уље за мешавину            _____________ дин./l; 

Антифриз 100%               _____________ дин./kg; 

Антифриз                          _____________ дин./l; 

Литијумова маст            _____________ дин./kg; 
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Моторно уље 5W40       _____________ дин./l. 

 

Члан 4. 

Уговорене јединичне цене из члана 3.став 2.овог Уговора су фиксне и не могу се мењати за 

време важења овог Уговора. 

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује уља и мазива која су предмет овог Уговора 

у  складу са потребама Наручиоца . Динамику испоруке одређује Наручилац испостављањем 

наруџбенице. Испоручилац  се обавезује  да испоруку уља и мазива врши у својим 

малопродајним објектима најкасније у року од_____( и словима:____________)дана од дана 

пријема наруџбенице.  Оверени Списак бензинских станица или других малопродајних објеката 

Испоручиоца је у прилогу овог Уговора као његов  саставни део . 

Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручује добра која испуњава стандарде квалитета у 

складу са одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за  мазива, индустријска уља 

и сродне производе (,,Сл. лист СЦГ,'',бр.62/04 и 50/05). 

Члан 7. 

Наручилац  је овлашћен да врши контролу квалитета и количине испорученог уља и мазива. 

Наручилац је овлашћен да приликом пријема уља и мазива  из члана 1. овог Уговора изврши 

преглед и да и своје  примедбе  о видљивим недостацима  одмах достави Испоручиоцу у 

писаној форми. Испоручилац је у обавези да у року од 24 сата Наручиоцу испоручи недостајућа 

добра. Уколико се након пријема покаже неки недостатак који се није могао уочити 

уобичајеним предгледом , Наручилац је дужан да о том недостатку , у писаној форми, обавести 

Испоручиоца најкасније у року од 8 (осам) дана од дана када је недостатак откривен. 

У случају рекламације на квалитет испорученог уља и мазива, Наручилац одмах обавештава 

Испоручиоца, који је дужан да упути стручно лице ради узорковања испорученог мазива које се 

предаје на анализу независној акредитованој лабораторији, коју одређује Наручилац. 

Трошкове анализе иницијално сноси Испоручилац, који има право да ове трошкове надокнади 

од Наручиоца уколико се анализом утврди да испоручено мазиво испуњава уговорене услове 

квалитета. 

Испоручилац је дужан да отклони недостатак, односно преда друга уља и мазива  одмах а 

најкасније у року од једног дана од дана  када је утврђено да је поднета рекламација основана. 

Наручилац има право и на накнаду штете у случају да дође до кварова на возилима Наручиоца, 

а до којих је дошло услед лошег квалитета мазива. 

Члан 8. 

Уговорне стране су се споразумеле да Испоручилац рачуне доставља  након сваке сукцесивно 

извршене испоруке. Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор 
заведен код Наручиоца, као и број отпремнице. 
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Члан 9. 

Наручилац се обавезује да  преузето уље и мазиво плати у року од 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна.  

Уколико Наручилац  не прими исправан рачун у року из члана 8. став 1. овог Уговора, рок 

плаћања почиње да тече од дана пријема истравног рачуна. 

Плаћање се врши налогом за пренос на текући рачун Испоручиоца број__________________код 

банке ____________________________ . 

Члан 10. 

 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу достави на дан потписивања Уговора меницу за добро 

извршење посла , са назначеним  износом од 10 % процењене вредности набавке без ПДВ-а, 

оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а Закона о 

платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 
111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015), 

са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 
Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од процењене вредности набавке без ПДВ-

а, без сагласности Испоручиоца може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из 

уговора. Потврду о регистрацији менице. 

Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 
печат Испоручиоца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана 

закључења уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен овим уговором и понудом Понуђача. Уколико Испоручилац не 

достави тражено средство обезбеђења, уговор се раскида. 
 

Члан 11. 

Овај Уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 месеци, а ступа на снагу 

даном обостраног потписивања . 

Као датум закључења Уговора, уговара се датум наведен у деловоднику Наручиоца. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и пре истека уговореног рока у случају 

неиспуњавања уговорених обавеза са отказним роком од 7 (седам) дана који почиње да тече од 

предаје  писане изјаве о отказу овог Уговора једне стране другој. 

Члан 12. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора 

о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, 
стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

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

вредности из члана 39. Став 1. Закона , односно члана 124а. За наручиоце из области 
водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. 

 

Члан  13. 

За све што није регулисно одредбама овог Уовора примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 

о облигационим односима.  
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Члан  14. 

У случају престанка правног субјективитета једне од уговорних страна, уговорне обавезе се 

имају извршавати са правним сукцесором односне стране.  

Члан 15. 

У случају спора који уговорне стране не могу решити међусобним споразумом уговара се 

надлежност стварно и месно надлежног суда. 

Члан 16. 

Саставни део овог Уговора чине: 

-понуда Испоручиоца; 

-техичке спецификације из конкурсне документације за јавну набавку ЈН број 3/2020 (за 

Партију бр. 2.) 

-Списак дистрибутивних објеката Испоручиоца. 

Члан 17. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка.  

 

 
      ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                              НАРУЧИЛАЦ 

 

 

 

______________________                                                        ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 
 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СОЛО МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА                    

 ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за 

јавну набавку добара - Горива и мазива, за потребе ЈКП Милош Митровић  за период од 12 

месеци, ЈН бр.3/2020, на дан потписивања Уговора доставити Меницу за добро извршење 

посла (посебно за Партију 1 и за Партију 2), са назначеним  износом од 10 % процењене 

вредности набавке без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у 

складу са чланом 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. 
гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења који је 30 дана дужи од 
истека рока важности уговора. 

Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од процењене вредности набавке без ПДВ-

а, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из 

уговора. 
Потврду о регистрацији менице. 

Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 

печат Понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана 
закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа. 

 

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који 

наступа са подизвођачем Изјаву потписује само понуђач. 
Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује овлашћено лице овлашћеног члана 

групе који је носилац посла. 

 
 

         Место и датум                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

      _________________                          М.П.                          _____________________ 
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XIII СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА за партију 1. правним лицима /наручиоцима (у 
претходне три обрачунске године-2017, 2018 и 2019.)  

 

Назив референтних наручилаца Период извршења 
Уговорена вредност 

(са ПДВ-ом) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 УКУПНО:  

 

 
Датум:_______________                                                           Потпис овлашћеног лица  

 

 

                                                                (М.П.)                        ______________________ 

 

Напомена: 
-образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача 

-образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачем 

-образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе 
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XIV  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  за партију 1. 
 

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:  

 

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

ТЕЛЕФОН:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

 

ПОТВРДА 

 

Којом потврђује да је понуђач........................................................................................................ 
(назив и седиште понуђача) 

 

У претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019), наручиоцу испоручио добра која су 

предмет јавне набавке – Горива и мазива, у укупној вредности од: 
 

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

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

(уписати вредност реализованих добара са ПДВ-ом, бројкама и словима) 

Потврда се издаје на захтев 

понуђача......................................................................................................................ради учешћа у 
отвореном поступку јавне набавке добара- Горива и мазива, за потребе ЈКП Милош Митровић , 

ЈН бр.3/2020  и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписомпотврђује: 
Понуђач одговара за аутентичност референци. 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                 М.П. 
У .....................................                                                                Референтни купац/наручилац 

 

Дана................................                                                                   ........................................... 
                                                                                                              Овлашћено лице 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 
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XV  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛОКАЦИЈИ НА КОЈОЈ ПОСЕДУЈЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ 

У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ 

 

За реализацију јавне набавке добара – Горива и мазива, за потребе ЈКП Милош 
Митровић , ЈН бр.3/2020, изјављујемо да у Великој Плани поседујемо пумпне станице на којој 

се може вршити набавка горива неведена у конкурсној документацији (или Уговор о закупу) на 

следећим локацијама: 

Ред 

бр. 

ПУМПНА 

СТАНИЦА 

АДРЕСА 

(улица и број) 

МЕСТО 

ВЕЛИКА ПЛАНА 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Датум: __________________ 

 

 

М.П. 

                                                                                ________________________ 
                                                                                       потпис овлашћеног лица 

 

 
НАПОМЕНА: у случају већег броја локација Образац фотокопирати. 

-образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача 

-образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачем 
-образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 

овлашћеног лица члана групе понуђача, уколико понуду подноси група понуђача. 

 

ИЛИ 

 

Уместо попуњене, потписане и оверене Изјаве о локацији на којој поседује пумпне станице,  
(или приложи Уговоре о закупу) понуђач  МОЖЕ ДОСТАВИТИ СПИСАК ПУМПНИХ 

СТАНИЦА И НА ДРУГОМ ОДГОВАРАЈУЋЕМ ОБРАСЦУ који мора бити потписан и 

оверен од овлашћеног лица, који чини саставни део понуде и замењује Образац бр. XV. 
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XVI ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ за партију 1. 

 

 

ИЗЈАВА 
 

 

У својству понуђача ИЗЈАВЉУЈЕМ под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да_________________________________ располаже довољним техничким 

капацитетом           (назив понуђача)                 за испоруку добара – Горива и мазива, за 

потребе ЈКП Милош Митровић , ЈН бр.3/2020), односно да поседујем пумпне станице ( 

минимум једна) у Великој Плани на којој се може вршити набавка горива наведена у 
конкурсној документацији. 

 

 
 

 

Место и датум                                                                                                     Понуђач 

                                                                     М. П. 

_____________________                                                                ________________________ 
                                                                                                    потпис овлашћеног лица 

 

Напомена:  Понуђач одговара за тачност података 
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XVII   ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОЈ ОСОБИ, КОЈА ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНА 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ за партију 1 и 2. 

 

Овим потврђујемо да ће доле наведена одговорна особа бити расположива у периоду извршења 
уговора за предметну јавну набавку добара – Горива и мазива, за потребе ЈКП Милош 

Митровић, ЈН 3/2020. 

 

Бр. Име и презиме Врста добара Стручна спрема 

Основ 

ангажовања: 

 

1.Запослен код 
понуђача 

 

 

1.   
 

 

 

 

 

Датум:_______________                                                           Потпис овлашћеног лица 
 

                                                                 (М.П.)                        ______________________ 

 
-образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачем 

- образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе 
 

Напомена:Последњу колону „Основ ангажовања“ попунити тако што се за запослене код 

понуђача уноси „да“ или се заокружи број 1. 
 


	Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од процењене вредности набавке без ПДВ-а, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из уговора.
	Потврду о регистрацији менице.
	Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.
	Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
	У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
	Након истека рока, Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Понуђача.
	Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и понудом Понуђача.Уколико Понуђач не достави тражено средство обезбеђења, уговор се раскида.
	Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од процењене вредности набавке без ПДВ-а, без сагласности Испоручиоца може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из уговора. Потврду о регистрацији менице.
	Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Испоручиоца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.
	Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором и понудом Понуђача. Уколико Испоручилац не достави тражено средство обезбеђења, уговор се раскида.
	Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од процењене вредности набавке без ПДВ-а, без сагласности Испоручиоца може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из уговора. Потврду о регистрацији менице. (1)
	Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Испоручиоца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. (1)
	Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором и понудом Понуђача. Уколико Испоручилац не достави тражено средство обезбеђења, уговор се раскида. (1)
	Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од процењене вредности набавке без ПДВ-а, без сагласности Понуђача може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из уговора. (1)
	Потврду о регистрацији менице. (1)
	Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. (1)
	Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. (1)

