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На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл.  гласник  РС”  бр124/2012,14/2015 и 68/2015.),  Одлуке о  

покретању  поступка  јавне  набавке  ЈНВВ-02-1.1.2/2018 деловбодни број: 33 од 

23.01.2018. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку  ЈНВВ- 02-1.1.2/2018, 

деловодни број: 34 од 23.01.2018.год. припремљена је: 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку  добара – гориво за моторна возила 

                                                          ЈНВВ-02-1.1.2/2018 
 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
 

Поглавље Назив поглавља Страна

ааа I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
III 

Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет,  количина  и  опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 
или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
4 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона 
и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9 

VI Образац понуде 17 

VII Модел уговора 21 

VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 27 

IX Образац трошкова припреме понуде 28 

X Образац изјаве о независној понуди 29 

XI Образац о ипуњености услова из члана 75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН 30 

XII Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 2. ЗЈН 31 

XIII Образац продајне мреже 32 

XIV Образац изјаве о пореклу добра које се нуди 33 

XV Образац изјаве о коришћењу евиденционих картица 34 

 Образац ПО1 35 

 

 

 

 



ЈКП “Моравац“ Мрчајевци –ЈНВВ-02-1.1.2/2018 

 

 Page 3 
 

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Јавно комунално предузеће ''Моравац''Мрчајевци, 
Адреса: Мрчајевци,Милоја Стојановића бб 

Интернет страница:  www.jkpmoravac.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈНВВ-02-1.1.2/2018 су добра  – гориво за моторна возила.-
09100000 

 
4. Циљ поступка 

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

 
7. Контакт (лице или служба) 

Лице (или служба) за контакт Мица Стојановић 
Е - mail адреса (или број факса):moravac.jkp@open.telekom.rs 

 
 
 
 
 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке ЈНВВ-02-1.1.2/2018 је набавка добара – гориво за моторна возила: 

-    Евро премијум БМБ- 95 ознака из општег речника 09132000 - бензин 

-    Евро дизел, ознака из општег речника 09134220 – дизел гориво. 
-    ауто гас ТНГ, ознака из општег речника 09130000 
-    ТНГ ПБС, ознака из општег речника 09130000 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

Предмет набавке су следеће врсте горива за моторна возила: 

 
Назив и опис Технички опис 

Евро премијум БМБ 95  Мора задовољити одредбе важећег Правилника о 
техничким  и  другим  захтевима  за  течна  горива 

нафтног порекла 

Евро дизел 
 

 Мора задовољити одредбе важећег Правилника о 

техничким  и  другим  захтевима  за  течна  

горива нафтног порекла 

Ауто гас ТНГ Мора задовољити одредбе важећег правилника о  
 Техничким и другим захтевима за течни гас 
 

ТНГ ПБС Мора задовољити одредбе важећег правилника о  
 Техничким и другим захтевима за течни гас 
 

    Врста,  техничке  карактеристике  (спецификације)  

 
Р. 

број 

Назив горива Јед. мере Количина 

1. Евро премијум БМБ 95 стандард 
СРПС ЕН 228 

литар 3.500 

 
2. 

Евро дизел (ЕН -590) стандард СРПС ЕН 590 литар          37.000 

 
3. 

Аутогас ТНГ литар           4.500 

 
4. 

ТНГ ПБС килограм 80 

 

Наведен количине су планиране количине на годишњем нивоу  и наручилац задржава право 

да поручи већу или мању количину од планиране количине, као и да одустане од дела набавке 

добара. 

Количине добара су дате оквирно за период од 12 месеци. Стварна количина  преузетих 

добара која се уговара у овој  јавној  набавци, може бити мања или већа од предвиђене 

количине, у зависности од потреба наручиоца. 

Сва добра која  су предмет набавке морају имати квалитет и остале карактеристике у складу 

са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ( Сл. 

Гласник РС бр. 111/2015),  важећим  законскими и подзаконским актима за ову врсту добара. 

Понуђач  гарантује за квалитет испоручених добара. 

Испорука добара је сукцесивна према потребама наручиоца. 

Сва добра горе наведена  која су предмет набавке преузимају се на продајним местима 

понуђача односно бензинским станицама танковањем у возила наручиоца.  
Понуђач се обавезује да за сва возила наручиоца изда евиденционе картице са регистарским 
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бројем возила, а према списку који ће доставити наручилац. 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 
 
 
 

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

 1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава   

обавезне   услове   за   учешће   у   поступку   јавне   набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 
1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 

 
2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

 
4)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

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

набавке (члан 75. ст. 1. тачка 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописима: Доказ који се доставља: Лиценца за обављање енергетске делатности - трговина 

моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, издата од 

стране Агенције за енергетику којом се утврђује испуњеност услова прописаних Законом о 

енергетици. 
 
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује  да  је  ималац  права  интелектуалне  својине   
 

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

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

 
                         Технички капацитет 

 
Наручилац утврђује минимум потребне техничке опремљености  којом   понуђач мора да 
располаже по било ком правном основу - власништво, закуп, лизинг или други основ 
располагања (да понуђач након дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки) 



ЈКП “Моравац“ Мрчајевци –ЈНВВ-02-1.1.2/2018 

 

 Page 6 
 

- пословни простор за обављање делатности понуђача - бензинска станица  и то: - најмање 2 
на територији града Чачка - најмање 5 на територији Србије 
Доказ: 
пописна листа са стањем на дан 31.12.2017. године ( за средства набављена до 31.12.2017. 
године). Техничка опремљеност може се доказати и: уговором о набавци, закупу, лизингу, 
или другим основом располагања (ако је техничка опрема купљена / закупљена, или се истом 
располаже путем лизинга или другог основа располагања после 31.12.2017. године ) 
 

Кадровски капацитет 

 

Неопходан кадровски капацитет: 
Да понуђач након дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу     јавних 

набавки има у радном односу на неодређено или одређено време или по другом правном 

основу радно ангажована лицa, и то минимум: 

- 4 (четири) радника који ће бити ангажовани на реализацији испоруке  добара из предмета 

јавне набавке 

Доказ: 

- фотокопија радне књижице заједно са одговарајућим обрасцем Фонда ПИО -         М 

обрасцем Напомена: Уместо фотокопије радних књижица и обрасца Фонда ПИО - М обрасца, 

за лица која нису у радном односу на неодређено или одређено време, довољно је да понуђач 

достави уговор о радном ангажовању за то лице/а, а у складу са одредбама важећег Закона о 

раду. 

- да поседује Декларацију о усаглашености производа и Извештај о испитивању  за нуђење 

предмета јавне набавке 

 Доказ: 

Декларација о усаглашености производа у складу са Правилником о техничким   и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл.Гл.РС број 111/2015) и Извештај о 

испитивању издатог од стране акредитоване лабараторије на српскм језику. 

 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача. 

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

в р е д н о с т и   јавне набавке потребно  испунити  обавезан  услов из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 

подизвођача, којим је поверио извршење тог дела набавке. 
 

 1.4.Уколико   понуду   подноси   група   понуђача,   сваки   понуђач   из   групе понуђача, мора 

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

испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач 

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

тог услова. 
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2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

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

доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона  

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  

 Доказ: 
 Правна лица 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва  или  огранка  страног  

правног  лица,  којим  се  потврђује  да правно лице 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). 

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  

 Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

 
4)  Лиценца за обављање енергетске делатности – трговина нафтом и дериватима 

нафте (издата од Агенције за енергетику Републике Србије) важећа. 
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5)  Потписан и оверен образац изјаве од стране овлашћеног лица понуђача оверен 

печатом. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

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

из члана 75. став1. тачка 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача коме је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходан испуњеност тог услова. 

 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно 

 

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

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

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

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

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

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

или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примерном 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. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл.75 ст.1.тач 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља копију 

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

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

електронском облику. 
 
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. 
 
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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

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

 

Понуђач  подноси  понуду  на  српском  језику.  Сва  документација  која  се  односи  на 

понуду мора бити на српском језику.  Сва достављена документација на страном језику 

мора бити преведена на српски језик. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду 

доставити на адресу: Јавно комунално предузеће ''Моравац'', Милоја Стојановића бб, 32210 

Мрчајевци, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – гориво за моторна возила, 

ЈНВВ-02-1.1.2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се доставља у року од 30 дана од дана 

објављивања позива за достављање понуда на Порталу јавних набвки. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.02.2018.године до 12.00 

часова. 

Отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 13,00 часова 

Наручилац  ће,  по  пријему се истог одређене понуде,  на коверти,  односно  кутији  у којој  

се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 
 
Понуда мора да садржи: 

− доказ о испуњености обавезних и додатних услова (члан 75. и 76. ЗЈН) 

- уверење Привредне Коморе Србије о домаћем пореклу добра за конкретну јавну набавку или 

Уговор закључен са домаћим произвођачем добара и његово уверење од ПКС или уверење 

надлежног органа земље из које је понуђач ако је члан ЦЕФТА; 

- попуњен, потписан и оверен образац понуде 

- попуњен, потписан и оверен образац структуре цене 

- попуњен, потписан и оверен образац изјаве о пореклу робе 

- попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди 

- попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 Закона 

- попуњен, потписан и оверен образац изјаве о могућности коришћња евиденционе картице 

- попуњен, потписан и оверен образац изјаве о локацији и радном времену бензијских станица 

- попуњен, потписан и оверен модел Уговора 

- званично оверене све ценовнике за све промене цена у периоду од 01. децембра 2017. до 31. 

јануара 2018. године 
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Уколико понуда не садржи документацију наведену у претходном ставу, иста ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

 

3.  ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама 

 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У  року за подношење  понуде  понуђач може  да измени,  допуни  или  опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења односно  која документа 

накнадно доставља. 

Измену,   допуну  или   опозив  понуде  треба  доставити   на  адресу: ЈКП ''Моравац'', 

Милоја Стојановића бб, 32 210 Мрчајевци. 

„Измена понуде за јавну набавку добара- гориво за моторна возила, ЈНВВ-02-1.1.2/2018 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара- гориво за моторна возила, ЈНВВ-02-1.1.2/2018 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара- гориво за моторна возила, ЈНВВ-02-1.1.2/2018 

НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- гориво за моторна возила, ЈНВВ-                         

02-1.1.2/2018 не ''ОТВАРАТИ” . 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у више заједничких 

понуда. 

У  Обрасцу понуде  (поглавље  VII),  понуђач  наводи  на који  начин подноси  понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 

са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,   а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача. 
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

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

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач  у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

•   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

•   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

•   понуђачу који ће издати рачун, 

•   рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

•   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга  

може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или заједничку 

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 

заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
9.1. Захтеви  у поглед у начина,  рока и  услова плаћања . 
Понуђач треба да поседује систем којим је омугућена куповина горива на бензинским 

станицама коришћењем кредитних компанијских картица као средства евидентирања 

купопродајних трансакција моторних горива које врши купац. Компанијске картице треба да 

се издају за свако возило. Наручиоцу се утврђује дневни или месечни лимит по свакој 

картици а на основу достављених података од стране наручиоца. 

Дужнички поверилачки однос настаје 15. у месецу за продају остварену у првих 15.дана у 
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текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од 16. у текућем месецу до 

краја месеца. 

Наручилац се обавезује да вредност преузетих добара плати понуђачу на рачун,у року од 45 

дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна. 

 

Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре закључења 

уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну и да приликом 

закључења уговора достави доказ о томе. 

                                                                                                             

9.2.Захтев у погледу места и рока испоруке  

Место испоруке – преузимање горива је на продајним местима понуђача (бензинске станице) 

на територији Града ЧАЧКА. 

Динамика перузимања горива на бензинским станицама је сукцесивна, по потреби 

наручиоца. 

 

9.3.Захте у погледу рока важења понуде  

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који  прихвати  захтев за продужење рока важења понуде  на може мењати 

понуду. 

 

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

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

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

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. 

Промена цена нафтних деривата утврђује се у складу са кретањем цена на тржишту нафтних 

деривата у Републици Србији. Измена цена након закључења уговора може се вршити у 

складу са Законом о акцизама и Законом о изменама и допунама Закона о акцизама или услед 

раста или смањења произвођачких цена. Испоручене нафтне деривате продавац ће 

фактурисати купцу по цени на дан испоруке.  

Под даном испоруке подразумева се дан преузимања добара  од стране купца на бензинским 

станицама продавца. 

Уколико је цена у понуди, која је служила као основ за вредновање, била нижа од цене из 

званично достављеног ценовника нафтних деривата на бензинским пумпама у Чачку, 

продавац ће књиговодственим одобрењем на крају месеца одобравати попуст за календарски 

месец по скали међусобно усаглашеној као саставни део уговора.  

Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да сваки пут када дође до промене цене, 

достави наручиоцу званичан ценовник који важи од дана промене цене. 

Понуђачи су обавезни да у понуди прецизирају начин утврђивања попуста 
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на цену који не може бити мањи од попуста kоји је дат у основној понуди у односу на 

референтни ценовник. 
У случају виших цена од понуђених оне не смеју бити више од упоредивих тржишних цена 

за ту врсту горива. У супротном Наручилац може раскинути уговор, са отказним роком од 

седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду.  

Продавац се обавезује да ће наручиоцу одобравати све попусте на цене и количине које 

одобрава и другим корпоративним клијентима, о чему писаним путем обавештава наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико утврди да продавац није писаним путем 

обавестио о попустима. 

 
11.   ПОДАЦИ   О   ДРЖАВНОМ   ОРГАНУ   ИЛИ   ОРГАНИЗАЦИЈИ,   ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 

ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ,   УСЛОВИМА   РАДА   И   СЛ.,   А   КОЈИ   СУ   ВЕЗАНИ   ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

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

електронске поште на e-mail: moravac.jkp@open.telekom.rs или факсом на број 032/800-

196, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће 

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

информацијама   или   појашњењима   конкурсне   документације,   одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНВВ 02-1.1.2/2018 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику  захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно 

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

понуђачу  оставити  примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 
 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума ''Најнижа 

понуђена цена''.  

 

 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ  ПОНУДА  СА  

ЈЕДНАКИМ  БРОЈЕМ  ПОНДЕРА  ИЛИ  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који има бензинску станицу ближе центру насеља Мрчајевци. 

 

 

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 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII 

конкурсне документације). 

 
 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

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

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 

e-mail:     moravac.jkp@open.telekom.rs   факсом    на    број    032/800-196    или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 

јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 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  7  дана  пре  истека  рока подношење  

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

права долази до застоја рока за подношење понуда. 

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

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 

дана пријема одлуке. 

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. 

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

изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06 шифра плаћања: 153, позив на број:подаци 

о броју или  ознаци јавне набавке поводом које се подноси  захтев за заштиту 

права.  

сврха уплате: ЗЗП:назив наручиоца:са назнаком јавне набавке на 
коју  се  односи  (број  или  друга  ознака  конкретне  јавне  набавке),  корисник:  буџет 

Републике Србије. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 

динара  уколико  понуђена  цена  понуђача  којем  је  додељен  уговор  није  већа  од 

120.000.000  динара,  односно  такса  износи  0,1  %  понуђене  цене  понуђача  којем  је 

додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 

набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању  

понуда)  није  већа  од  120.000.000  динара,  односно  такса  износи  0,1  % процењене 
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вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. Поступак заштите 

права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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

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

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. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда  бр од   ____ 2018  године  за  јавну набавку  горива  за 
моторна возила, ЈНВВ-02-1.1.2/2018 

 
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

   

    

   ________________________ 

       Место и датум 

    

                         М.П.                                      Потпис 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 

доставзасвакогподизвођача. 

 

 

                                                  М.П.                  Потпис понуђача 

 

         _______________________
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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. 

 

 

                                                            М.П.                                Потпис понуђача 

 

              ________________________
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    5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка горива за моторна возила 

 
Опис Јед. 

мере 

Количина Цена по 

јединици 

Цена за 

количину 

Евро премијум БМБ 95 литар 3.500   

Евро дизел литар 
 

37.000   

Ауто ТНГ литар 4.500   

ТНГ ПБС килограм 80   

 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Укупан број бензионских станица  

 
Рок важења понуде 

 

 
 
 
 

         ______________________                                                                         Понуђач 

             Место и датум   М. П.    _________________ 
 
 
 
 

 Напоене:  

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

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

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

из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 

 
Закључен између:  Јавно Комуналног предузећа '' Моравац''Мрчајевци, 

Милоја Стојановића бб, ПИБ 100483147, 

Матични број 072982269, шифра делатности 3600, 

Број текућег рачуна 155-1280-50 , 

кога заступа директор Драгица Вујанић 

(у даљем тексту: Наручилац) 
и 

 
............................................................................ са седиштем 

у ......................................, улица ........................................, ПИБ 

:.......................... Матични број: ........................... Број рачина 

............................................ Назив банке:.................................... Телефон:................. .Телефакс: 

кога заступа............................. (у даљем тексту: Испоручилац) 
 

Члан 1. 

 

Уговарачи констатују  даје сагласно одредбама Закона о јавним набавкама у 

спроведеном отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ-02-1.1.2/2018 од __________ године 

прикупљањем понуда за сукцесивну набавку 37.000 литара евродизела, 3.500 литара 

европремијума БМБ 95, 4.500 литара аутогаса ТНГ и 80 килограма ТНГ ПБС гаса, као 

најповољнији понуђач добара изабран ______________________________________________ 

. 

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА: 

 

Члан 2. 

 
Предмет уговара је сукцесивна куповина горива за моторна возила за потребе ЈКП 

''Моравац'' Мрчајевци за период од 12 месеци, по ценама из понуде испоручиоца. 

Обавезује се Испоручилац да Наручиоцу сукцесивно врши испоруку 37.000 литара 

евродизела, 3.500 литара европремијума БМБ 95, 4.500 литара аутогаса ТНГ и 80 килограма 

ТНГ ПБС гаса, у року од 12 месеци или док се не испоруче уговорене количине, а у складу 

са понудом Испоручиоца заведеном код ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци  под бројем ________ од 

_________ године, која чини саставни део овог уговора. 

 
Члан 3.   

Уговарачи су сагласни да за дату количину горива из претходног става укупна 

вредност према понуди испоручиоца бр.__________ од ____________год. износи без ПДВ-а, 

_____________ динара, обрачунат ПДВ износи ___________ динара, што са обрачунатим 

ПДВ-ом износи укупно _______________ динара. 

Цена горива је промељива и утврђује се по критеријумима из конкурсне 

документације која је саставни део уговора. Промена цене утврђује се одлукама Испоручиоца 

у складу са прописима, а према важећем ценовнику. 

Испоручилац је обавезан да сваку пут када дође до промене цене, достави наручиоцу 
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званичан ценовнк који важи од дана промене цене. 

Конкурсном документацијом, која је саставни део уговора, прецизиран је начин 

утврђивања попустана цену. Уколико се попуст на цену не исказује на фактури Испоручиоца, 

исти ће бити одобрен књижним одобрењем уз фактуру. 

У случају виших цена од понужених оне не смеју бити више од упоредивих 

тржишнијх цена за ту врсту горива. У супротном Наручилац може раскунути уговор, са 

отказним роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду. 

Продавац се обавезује да ће наручиоцу одобравати све попусте на цене и количине 

које одобрава и другим корпоративним клијентима, о чему писаним путем обавештава 

наручиоца. Наручилац може раскунути уговор уколико утврди да продавац није писаним 

путем обавестио о попустима. 

Уговарачи су сагласни да испоручилац испоручује наручиоцу гориво из предмета овог 

уговора за потребе његових возила на бензинским станицама испоручиоца, па се под даном 

испоруке овог горива подразумева дан када је гориво преузето на бензинској станици 

испоручиоца. 

Списак јавних бензинских станица испоручиоца, на којима наручилац преузима 

гориво у своја возила представља саставни део овог уговора. 

Наручилац се обавезује да испоручиоцу достави потписан и печатом оверен списак 

својих моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом горива, 

који представља саставни део овог уговора. 

Уговарачи су сагласни да ће испоручилац за сва возила према достављеном списку 

издати евиденционе картице за гориво без накнаде. 

Уговорене стране су дужне да изврше примопредају картица, о чему се саставља 

Записник који потписују овлашћени предствници обе уговорне стране. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Члан 4. 

 
Наручилац ће испоручиоцу за испоручено гориво из предмета овог уговора вршити 

плаћање у року од 45 календарских дана од дана фактурисања. 

Фактурисање из претходног става ће се вршити 15-ог у месецу и последњег дана у 

месецу. 

Уколико на фактури Испоручиоца није исказан попуст утврђен понудом и конкурсном 

документацијом, Испоручилац се обавезује да за преузету количину горива исказану на 

фактури Наручиоцу достави књижно одобресе у висини попуста. 

Уколико нека купопрдајна трансакција, обављена у обрачунском периоду не буде 

обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски период. 

Плаћање за преузето гориво се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на 

текући рачун Испоручиоца назначен у фактури. Испоручилац уз фактуру доставља извештај 

који садржи: 

- место, дан и сат преузимања горива 

- врсту и количину преузетог горива 

- регистарски број возила 

- очитано стање километар сата у возилу 
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НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 

 
Члан 5. 

 
 Испоручилац се обавезује да уговорене количине горива, из члана 2. овог уговора, 

сипоручује сукцесивно у складу са потребама наручиоца. Испорука се обавља танковањем у 

возила наручиоца на бензинским пумпама испоручиоца. 

 Обавезује се Испоручилац да Наручиоцу испоручи гориво на бензинским станицама 

на основу достављеног дневног или месечног лимита за свако возило наручиоца које користи 

предметно гориво. 

 Приликом испоруке горива картица је средство евидентирања купопродајних 

трансакција горива које врши наручилац на бензинским станицама испоручиоца. На основу 

евиденционе картице сачињав се отпремни докуменат који потписује одговорно лице 

испоручиоца које извршава отпрему, са једне стране и лице које у име наручиоца врши 

пријем, са друге стране и издаје фисклани одсечак за преузето гориво. Лице које у име 

наручиоца врши пријем сматра се овлашћеним предствником наручиоца. 

 
Члан 6. 

 
 Наручиоцу се утврђује дневни или месечни лимит по свакој картици, на основу 
достављених података од стране наручиоца и утврђених месечних каредитних лимита од 
стране испоручиоца. 

Члан 7. 

 

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

злиупотребе или губитка. Наручилац се обвезује да у случају губитка, крађе или уништења 

картице, о томе обавести испоручиоца у писаној формии. 

 Испоручилац се обавезује да по пријуму обавештења о губитку, кражи или уништењу 

катице, исту утврди неважећом. 

 У случају раскида – непродужавања уговора, наручилац је дужан да картице врати 

испоручиоцу.                                                       

 

Члан 8. 

 
 Уколико се наручилац не придржава одредаба овог уговора, испоручилац задржава 

право блокирања и одузимања свих издатих картица. 

 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ И РЕШАВАЊЕ 

РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 9. 

 
 Испоручилац гарантује квалитет испорученог горима мора да испуњава техничке и 

друге захтеве и критеријуме квалитета прописане Правилником о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл.гласник РС бр.111/2015.) 

 Наручилац има право да приликом сваке појединачне испоруке горива на бензиској 

станици изврши квалитативну и квантитативну контролу испорученог горива. 

 У случају постојања квантитативних недостатака наручилац може уложити приговор 

одмах, а испоручилац се обавезује да токође одмах комисијски утврди чињенице о чему ће 

се сачинити записник који потписују обе стране. Квантитативне недостатке утврђене 
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записником испоручилац је дужан да одмах отклони о свом трошку. 

 У случају постојања квалитативних недостатака који су уочени непосредним 

опажањем при испоруци, наручилац може одмах уложити приговор, а испоручилац се 

обавезује да одмах упути стручно лице ради узорковања и анализе горива. 

 У случају постојања скривених мана горива, наручилац може уложити приговор 

испоручиоцу најкасније у року од 3 (три) дана након сазнања. Апсолутни рок за приговор на 

квалитет је 10 (десет) дана. 

 Уколико испоручилац не прихвати постојање недостатака, наручилац може 

ангажовати независно правно лице ради анализе горива. 

 У случају да се испостави да је гориво задовољавајућег квалитета, наручилац сам 

сноси трошкове независне анализе. 

 У случају да се утврди да је гориво неодговарајућег квалитета испоручилац сноси 

трошкове контроног утврђивања квалитета и дужан је да надокнади наручиоцу све 

евентуалне штете на возилима проузроковане лошим квалитетом горива. 

 

Члан 10. 

 

  Као средство обезбеђења испоручилац ће приликом потписивања уговора 

наручиоцу доставити уредно потписану, оверену и регистровану сопстевну бланко меницу, 

са меничним овлашћењем за попуну у висини 10% уговорене вредности, без ПДВ-а са 

клаузулом без протеста и по виђењу на име доброг извршења посла као и картон депонованих 

потписа банке којим се доказује да је меницу потписало лице које има право располагања 

срествима на рачуну код банке наведену у меничном овлашћењу. 

 

БИША СИЛА 
 

Члан 11. 

 

 Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање 

свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно 

неизвршење уговорених обавеза – ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, 

или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а 

извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се за време њеног 

трајања. 

 Под дејством више силе се подразумева нарочито следеће, али не ограничавајући се 

на набројане случајеве: пожар, поплава, земљотрес, ратно стање, мобилизација, акти 

државних органа или међународне заједнице, или друге ванредне околности које уговорне 

стране нису могле предвидети или избећи. 

 Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства 

више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) 

часа – писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом 

процењеном или очпекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе. 

 Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме све 

потребне радње ради отклањања последица које онемогућавају извршавање њених 

уговорених обавеза, да обавештава другу уговорну страну колико ће трајати препреке 

проузроковане вишом силом у односу на извршавање уговорних обавеза, као и да другу 

уговорну страну одмах обавести о престанку дејства више силе. Ова клаузула се на 

одговарајући начин примењује и када је случај више силе наступио код обе уговорне стране. 

 За време тајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету. 
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 Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или део 

својих обавеза у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се 

споразумети о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора и о томе ће се 

закључити анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог Уговора. 

 Међусобно обавештавање уговорних страна у случају наступању више силе, врши се 

искључиво у писаној форми. 

 

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА: 
 

Члан 12. 

 
 Уговор се закључује на одређено време од једне године, односно до преузимања 

уговорених количина горива. 

 У случају да нека од одредаба овог Уговора престане да буде у складу са важећим 

законским прописима или актима и одукама испоручиоца од тог дана ће се на послове из 

овог Уговора примењивати важећи прописи, односно акти и одлуке Испоручиоца а 

уговорне стране ће нове услове регулисати закључењем Анекса уговора или ће раскинути 

овај уговор. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

Члан 13. 

 
 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ко то не буде 
могуће спор ће решавати Привредни суд у Чачку. 
 
 

Члан 14. 

 

 У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне 

стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни 

доставити у писаној форми обавештења о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни 

примерени рок од 10 (десет) радних дана за испуњење обавеза. 

 Уколико друга уговорна стране не испуни обавезу ни у року из претходнотг става 

уговор се сматра раскинутим истеком последњег дана рока за накнадно спуњење. 

 

 

Члан 15. 

 

 Овај уговор се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем 

анекса уговора. 

 Уговорне стране се обавезују да дугој страни доставе податке о свокој извршеној 

статусној или организационој промени. 

 

Члан 16. 

 

 За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе закона о 

облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет уговора. 

 

 

Члан 17. 
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 Овај уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћњни заступници 

обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, уговор се 

сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу. 

 

Члан 18. 

 

 Овај уговор је закључен у 4 (четири) оригиналн примерка; по 2 (два) за сваку уговорну 

страну. 

 

 

 
 
 

  ЗА  НАРУЧИОЦА                                                                          ЗА ИСПОРУЧИОЦА 

 

_____________________________          ___________________________
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

 

Предмет ЈН Количина Јединичн 
а цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Евро      премијум 
БМБ 98  

3500     

Евро дизел 37000     

Ауто ТНГ 4500     

ТНГ ПБС 80     

УКУПНО:   
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

� у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

� у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

� у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 2). На крају уписати укупну цену предмета набавке 

без ПДВ-а. 

� у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 

4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2). На крају уписати укупну цену 

предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 

 

 

 

Датум:                                         М.П.                                Потпис понуђача 

        ___________________      ______________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач                                                                       , 

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 
 

 
 

У складу са чланом 26.Закона, 

_________________________ 

(Назив понуђача) 

 

Даје: 

 
 

.

 

 
 

ИЗЈАВУ 
 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 

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

јавне набавке горива за моторна возила, ЈНВВ-02-1.1.2-2018, поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 

Датум:                                         М.П.                                Потпис понуђача 
      _____________________     _______________________ 
 

 
 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ  

ЧЛАНА 75. СТАВ 1.тач.1) до 4) ЗЈН 

 

 

 

 

 

 
ИЗЈАВА О РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач изјављује да је уписан у Регистар понуђача који испуњавају обавезне услове из 

чл.75.став 1.тачка 1) до 4) ЗЈН. Изјаву доказује изводом из Регистра понуђача АПР-а у складу 

са чланом 78. ЗЈН. 

Навести и  интернет страницу Регистра понуђача на којој су тражени податци јавно доступни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Датум                                                       М.П.                             Понуђач 

___________________          _________________ 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 

2. ЗАКОНА 
 
 
 
 

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

следећу 
 

 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач _____________________ у поступку јавне набавке горива за моторна возила, бр. 
ЈНВВ-02-1.1.2/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац 
права интелектуалне својине. 
 
 
 
 

Датум                                                                                          Понуђач 
       ____________________        ______________________ 
 

М.П. 
 
 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП “Моравац“ Мрчајевци –ЈНВВ-02-1.1.2/2018 

 

 Page 32 
 

XIII ОБРАЗАЦ ПРОДАЈНЕ МРЕЖЕ 
 
 
 
 

Под пуном материјално и кривичном одговорншћу, као понуђач 
 

..................................................................................................................................... 
       (унети назив понуђача) 
 
За јавну набавку ЈНВВ-02-1.1.2/2018- гориво за моторна возила за потребе ЈКП''Моравац'' 
Мрчајевци – једногодишње потребе, дајем следећу: 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

На територији града Чачка поседујемо бензиске станице које су на удаљености до 10 км 
ваздушне линије од седишта наручиоца у Мрчајевцима, ул. Милоја Стојановића бб и 
то на следећим локацијама: 
 

р.б. Назив бензиске станице Локација - 
Адреса 

Радно време 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

 
 
 

                                                                                                     

 

 

 
 

Датум:                                         М.П.                                Потпис понуђача 
      ____________________      ______________________ 
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОРЕКЛУ ДОБРА  

                 КОЈЕ СЕ НУДИ 

  

 

 

 

 ПОНУЂАЧ _________________________________________________ 
            (назив понуђача) 
 

 

 ОВИМ ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА НУДИМО ДОБРА: 

 

УВОЗНОГ ПОРЕКЛА – ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА 

(заокружити један од понуђених одговора) 

 

 

 ПОНУЂАЧ __________________________________________________________ 

                    (назив понуђача) 

 

НИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ – ЈЕСТЕ ПРОИЗВОЂАЧ ДОБРА 

(зокружити један од понуђених одговора) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:                                         М.П.                                Потпис понуђача 
      ____________________      ______________________ 
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XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КОРИШЋЕЊУ 

       ЕВИДЕНЦИОНИХ КАРТИЦА 

  

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач 

 

(навести назив понуђача) 

 

 
  За јавну набавку ЈНВВ-02-1.1.2/2018- гориво за моторна возила за  
                  потребе ЈКП''Моравац'' Мрчајевци – једногодишње потребе, дајем следећу: 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

На сваком продајном месту (бензијској станици) понуђача, обезбеђена је  
Могућност коришења евиденционе картице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:                                         М.П.                                Потпис понуђача 
      ____________________      ______________________ 
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Образац бр.ПО1 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

ЈКП“МОРАВАЦ“ 

МИЛОЈА СТОЈАНОВИЋА ББ 

32210 МРЧАЈЕВЦИ 

 

                                     ПОНУЂАЧ 

 

Назив......................................................................................................................  

Адреса.................................................................................................................... 

Број телефоан....................................................................................................... 

Е-маил адреса....................................................................................................... 

Име и презиме овлашћеног 

лица за контакт.................................................................................................... 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА  ЈНВВ-02-1.1.2/2018 

 

- НЕ ОТВАРАТИ- 

 

 

 

Датум и сат подношења: 
 

___________________________ 


