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На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члaна 6. Правилникa о обавезним елементима конкурсне 
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Конкурсна документација има укупно  34  странице. 
 
 
НAПОМЕНA: 
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему 
поступите  по  истој.  За  додатне  информације  и  објашњења, евентуално  уочене  недостатке  и  
неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована 
лица дужна су да прате Пoртал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено  били  
обавештени  о  изменама,  допунама  и  појашњењима  Конкурсне  документације, обзиром да је Наручилац у 
складу са чланом 63. став 1. ЗЈН дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. ЗЈН, Наручилац ће додатне 
информације или појашњења у вези са  припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
Предметна јавна набавка бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила, спроводи се у поступку јавне 
набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
1. Назив и адреса Наручиоца  

Наручилац: Општинска управа општине Нови Кнежевац  
Адреса: Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац  
ПИБ: 101460424  
Матични број: 08385327 
Интернет страница: www.noviknezevac.rs 
  

2. Врста поступка јавне набавке 
Поступак се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила. 
 
Ознака из општег речника набавке:  
09132000 – бензин,  
09134200 – дизел гориво. 
 

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

5. Резервисана јавна набавка 
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним 
набавкама. 
 

6. Електронска лицитација 
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона о јавним 
набавкама. 
 

7. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од најдуже 10 (десет) дана од дана 
отварања понуда.  
 

8. Начин преузимања конкурсне документације 
 Портал јавних набавки ( www.portal.ujn.gov.rs ) и  
 интернет страница Наручиоца ( www.noviknezevac.rs ). 

 
9. Контакт  

Особа за контакт – Дамир Недељков, мастер економиста   
Додатне информације у вези предметне јавне набавке можете добити путем  

 e-mail  javnenabavke@noviknezevac.rs или  
 факсa на број 0230/82-076. 

 
 

http://www.noviknezevac.rs
http://www.portal.ujn.gov.rs
http://www.noviknezevac.rs
mailto:javnenabavke@noviknezevac.rs
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II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила. 
 
2. Назив и ознака из општег речника набавке 
09132000 – бензин,  
09134200 – дизел гориво. 
 
3. Врста поступка јавне набавке 
Поступак јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке. 
 
 
 

 
III     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ТРАЖЕНИХ 

ДОБАРА 
 

 
1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара – Добра која 

су предмет набавке и количине које су наручиоцу потребне, ближе су одређени у 
поглављу VII - Структура цене са упутством како да се попуни.  

 
2. У случају испоруке неквалитетних и неисправних добара – Наручилац има право 

на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, при чему је дужан да 
уложи приговор без одлагања, одмах након пријема добара, а у случају скривених 
мана одмах након сазнања за скривену ману.  

 
3. Начин, рок и услови требовања и испоруке добара – Испоручилац добара се 

обавезује да обезбеди уредно снабдевање службених возила наручиоца уговореним 
добрима, у оквиру расположивих извора снабдевања.  
Под даном испоруке подразумева се дан када је испоручилац добара предао добра 
наручиоцу, што се потврђује моментом потписивања отпремнице.  
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IV     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

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: 
 

Редни 
број Услови: Докази: 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) 
 
 
 
 
 
 

 ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда,  

 ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре. 

Напомена:  
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај 

доказ доставити за сваког учесника из групе. 

 У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 
сваког од њих). 

2. Да он и његов законски заступник 
нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као чланови организоване 
криминалне групе, да нису осуђивани 
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) 

 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИК: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова - захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења 
(сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о 
казненој евиденцији („Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - 
орган надлежан за унутрашње послове општине на 
чијој територији је то лице рођено) и према месту 
пребивалишта. 

Напомена: У случају да правно лице има више законских 
заступника, овај доказ доставити за сваког од њих. 
 

 ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог 
криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА 
(ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ 
СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује 
да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе. С тим у вези на интернет страници Вишег 
суда у Београду објављено је обавештење. 

- За кривична дела против привреде, против 
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животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре - УВЕРЕЊЕ 
ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела 
противживотне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. 

 
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не 
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела 
која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда правно лице 
да достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 
је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 
кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита. 
 
Напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно 
је доставити овај доказ и за правно лице и за 
законског заступника, 

 У случају да правно лице има више законских 
заступника, ове доказе доставити за сваког од њих, 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове 
доказе доставити за сваког учесника из групе, 

 У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 
сваког од њих). 

Ови докази не могу бити старији од два месеца 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) Закона) 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија  
да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно 
општине да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода.  

Напомена:  
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, 

уместо 2 горе наведена доказа треба доставити 
уверење Агенције за приватизацију да се налази 
у поступку приватизације, 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове 
доказе доставити за сваког учесника из групе, 

 У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
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подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 
сваког од њих). 

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 
отварања понуде. 
 

4. 

 
 
 
 
 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним 
прописима (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона) 

 
Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за 
обављање енергетске делатности – трговину моторним 
и другим горивима на станицама за снабдевање 
превозних средстава. 

 
 

 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом на основу 
чл. 76. ЗЈН, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној 
табели, и то: 
 

1. 

 

 

 

Да располаже неопходним 
финансијским  капацитетом: 
 

1. Да понуђач није исказао губитак 
у пословној 2016., 2017. и 2018. 
години. 

 

 
Доказује се достављањем:  

1. Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 
Агенције за привредне регистре, који садржи сажети 
биланс стања и биланс успеха за 2016., 2017. и 2018. 
годину; 

 
Напомена:  

 Ове доказе понуђач није у обавези да доставља 
уколико су подаци јавно доступни на интернет 
страници Агенције за привредне регистре и 
Народне банке Србије;  

 У случају подношења заједничке понуде, чланови 
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
неопходном финансијском капацитету, уколико 
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 
испуни задати услов о неопходном финансијском 
капацитету. 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом: 
 

1. Да понуђач поседује најмање 20 
(двадесет) бензинских пумпи на 
територији Републике Србије, од 
којих најмање 1 (једна) бензинска 
станица мора бити на удаљености 
до 10 km од седишта наручиоца, 

2. Да је понуђач извршио 
испитивање квалитета Евро 
дизела, 

 
Доказује се достављањем: 
 

1. Списком свих бензинских пумпи на територији 
Републике Србије (навести место и адресу сваке 
бензинске пумпе), са посебно обележеним бензинским 
пумпама на удаљености до 10 km од седишта 
наручиоца, који понуђач доставља на меморандуму 
предузећа, потписаном од стране овлашћеног лица; 

2. Позитивним извештајем о квалитету испитаног узорка 
Евро дизела, издатог од стране акредитоване 
лабораторије за испитивање моторних и других горива; 

3. Позитивним извештајем о квалитету испитаног узорка 
Евро премијума БМБ 95, издатог од стране 
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 3. Да је понуђач извршио 
испитивање квалитета Евро 
премијума БМБ 95. 

акредитоване лабораторије за испитивање моторних и 
других горива. 

 
Напомена:  

 У случају подношења заједничке понуде, чланови 
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
неопходном пословном капацитету, уколико 
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 
испуни задати услов о неопходном пословном 
капацитету.  

 
 
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
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. 
 
 
 
Напомена:  

 Докази о испуњености додатних услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
наручилац задржава право да накнадно захтева од понуђача доставу оригинала или 
оверене фоткопије на увид. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности добара бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила, 
испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији); 

 
 
 
 
 

Дана: ___.___.2020. године 

 
 

                                                                                                         
Понуђач 

м.п. 
___________________ 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе 
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
Употреба печата приликом попуњавања ове изјеве није обавезна. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач ____________________________________________ (навести назив подизвођача) 
у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила, 
испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 
3) 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); 

 
 
 

 
 
 
Дана: ___.___.2020. године 
 

 
                                                                                                         

Понуђач 
м.п. 

___________________ 

 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача. Употреба печата приликом попуњавања ове изјеве 
није обавезна. 
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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. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку добара бр. 
ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до дана 19.3.2020. године, до 10:30 часова. Јавно 
отварање понуда извршиће се дана 19.3.2020. године у 11:00 часова у просторијама 
наручиоца. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 
• Попуњен и потписан Образац изјаве понуђача / подизвођача о испуњености услова из 

члана 75. Закона (поглавље IV у конкурсној документацији).  
Уколико понуђач не достави поменуте образце из конкурсне документације обавезан је да 
достави доказе о испуњености услова из поглавља IV – Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова.  
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
нити је дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, 

• Попуњен и потписан Образац понуде (поглавље VI у конкурсној документацији), 
• Попуњен и потписан Образац структура цене са упутством како да се попуни (поглавље 

VII у конкурсној документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора (поглавље VIII у конкурсној 

документацији), 
• Попуњен и потписан Образац изјаве о независној понуди (поглавље X у конкурсној 

документацији), 
• Попуњен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона 

(поглавље XI у конкурсној документацији) и   
• Доказе о испуњености свих додатних услова дефинисаних конкурсном документацијом (у 

свему према упутствима како се доказује испуњеност услова). 
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3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није обликован у 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: Општинска управа општине 
Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила – НЕ ОТВАРАТИ“ 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила – НЕ ОТВАРАТИ“ 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила – НЕ ОТВАРАТИ“ 
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила – НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
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 2) 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 и 

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршавању уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова из 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 КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Наручилац ће добра плаћати вирмански на текући рачун добављача по пријему рачуна, у року 
од највише 45 дана, а преузимање добара врши ће се преко компанијских кредитних платних 
картица.  
Фактурисање испоручених количина нафтних деривата ће се вршити 2 (два) пута у месецу. 
Дужничко поверилачки однос настаје 15-ог (петнаестог)  календарског дана у месецу за 
продају остварену у првих 15 (петнаест) календарских  дана у текућем месецу и последњег 
дана у месецу за продају остварену од 16-ог (шеснаестог) календарског дана у текућем 
месецу до краја месеца. 
 
9.2. Захтев у погледу места и начина испоруке добара 
Наручилац има право да на свим бензинским пумпама Понуђача (на територији Републике 
Србије) за потребе својих моторних возила, сукцесивно преузима гориво сваким даном, 
укључујући и дане викенда. 
Приликом сваког преузимања горива од стране Наручиоца, лице које преузима гориво дужно 
је да потпише рачун са фискалним исечком и упише регистарски број моторног возила. 
Под даном испоруке, подразумева се дан кад је извршено утакање у возило Наручиоца на 
малопродајном објекту - бензинској станици Понуђача. 



Јавна набавка бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила 
 

страна 15 од 34 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Понуђач се обавезује да обезбеди уредно снабдевање службених возила Наручиоца 
уговореним добрима у периоду од годину дана од момента закључења уговора, а најдуже до 
утрошка уговорених средстава за предметну набавку, у зависности од тога који услов пре 
наступи.         
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
 

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

 
Цена мора бити исказана у динарима, 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. 
Дозвољена је промена цена, која је у складу са важећим ценама енергената на тржишту, уз 
обавезу испоручиоца добара да о промени цена писмено претходно обавести наручиоца.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може 
користити само у сопствене сврхе и уз обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање 
детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране 
наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове 
понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и 
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печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити 
означени као поверљиви. 
 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Општинска 
управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, 
електронске поште на e-mail javnenabavke@noviknezevac.rs или факсом на број 0230/82-076) 
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 је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 
1.1.1/2020 – Гориво за возила“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона о јавним набавкама, сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 7:00 до 
15:00 часова.  
Захтеви за додатним информацијама или појашњењима упућени након 15:00 часова или 
упућени нерадног дана или на дан државног празника биће заведени првог наредног радног 
дана.  
 
 

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.  
 
 

mailto:javnenabavke@noviknezevac.rs
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
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 ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 
Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио најнижу јединичну цену у поглављу VII – Образац структуре цене 
са упутством како да се попуни, редни број 1., опис позиције - евро дизел. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
утврдити на најнижу понуђену цену, најповољија понуда међу истим ће се изабрати - извући 
путем жреба. 
Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у 
присуству овлашћених представника понуђача. 
Жреб  ће  отпочети  тако  што  ће  комисија  за  јавну  набавку  дати  на  увид представницима 
понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив 
текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача (по избору 
присутних представника понуђача) из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним 
називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће 
бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци. 
О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник 
који ће потписати комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача. 
Уколико се ниједан од позваних понуђача не одазове на писмени позив наручиоца и не  
присуствује заказаном жребању, извлачење из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним  
називима понуђача ће извршити председник или заменик председника комисије тако што ће 
насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити  
додељен уговор о јавној набавци. 
О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када не 
присуствује ниједан од позваних понуђача, водиће се записник који ће потписати комисија за 
јавну набавку. 
 
 

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. 
 
 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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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 наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail javnenabavke@noviknezevac.rs, факсом на број 0230/82-076 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Општинска управа општине Нови 
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
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 за подношење 
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 
примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  
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 објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 дана у поступку јавне набавке мале 
вредности.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. Закона. 
У случају подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу 
од 60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије (у даљем тексту: такса). 
Према члану 151. Закона, захтев за заштиту права, између осталог, мора да садржи и потврду 
о уплати таксе. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе 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 чија се уплата врши; 
(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 

mailto:javnenabavke@noviknezevac.rs
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заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(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. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе 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); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. На питања 
поступка заштите права која нису уређена Законом о јавним набавкама сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређује управни поступак. 
 
 

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.  
 
 

21. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за 
доделу уговора. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча. 
 
 

22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда ће бити одбијена: 
1. уколико није благовремена, 
2. уколико поседује битне недостаке, 
3. уколико није одговарајућа, 
4. уколико није прихватљива. 
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1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по 
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

 Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
 Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове, 
 Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом 

документацијом за финансијско обезбеђење, 
 Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, 
 Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. 
 
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
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VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр. __________ , од ___.___.2020. године за јавну набавку добара бр. ЈН 1.1.1/2020 – 
Гориво за возила. 
 
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:  
 
 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 
(заокружити одговарајуће) 

    
     ДА                               НЕ 

 
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: 

 

 
 
Подизвођач је уписан у регистар понуђача 
(заокружити одговарајуће) 

                    ДА                               НЕ 

 
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: 

 

 
 
Подизвођач је уписан у регистар понуђача 
(заокружити одговарајуће) 

                    ДА                               НЕ 

 
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. Приликом попуњавања ове табеле 
употреба печата није обавезна.  
 
 
Датум: ___.___.2020. година                         
 

Понуђач 
м.п. 

_______________________ 
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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: 

 

 Учесник у заједничкој понуди је уписан у 
регистар понуђача  
(заокружити одговарајуће) 

                     
ДА                               НЕ  

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Учесник у заједничкој понуди је уписан у 
регистар понуђача  
(заокружити одговарајуће) 

                     
ДА                               НЕ  

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Учесник у заједничкој понуди је уписан у 
регистар понуђача  
(заокружити одговарајуће) 

                     
ДА                               НЕ  

 
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. Приликом попуњавања ове табеле употреба печата није 
обавезна. 
 
Датум: ___.___.2020. година                         
 

Понуђач 
м.п. 

_______________________ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Предмет јавне набавке је набавка добара бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила. 
 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
(за укупно процењену количину  
Евро дизел + Евро премијум БМБ 95) 
 

 
 
 

_______________ динара без ПДВ-а 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
(за укупно процењену количину  
Евро дизел + Евро премијум БМБ 95) 
 

 
 
 

_______________ динара са ПДВ-ом 

 
Број бензинских пумпи на удаљености до 10 km од седишта 
наручиоца 
 

 
 

_____ бензинске/их пумпе/и 

 
Укупан број бензинских пумпи на територији Републике Србије 

 
 

_____ бензинске/их пумпе/и 

 
Рок и начин плаћања 
 

 
Наручилац ће добра плаћати вирмански на текући рачун 
испоручиоца добара по пријему рачуна, у року од највише 45 дана, 
а преузимање добара врши ће се преко компанијских кредитних 
платних картица.  
Фактурисање испоручених количина нафтних деривата ће се 
вршити 2 (два) пута у месецу. 
Дужничко поверилачки однос настаје 15-ог (петнаестог)  
календарског дана у месецу за продају остварену у првих 15 
(петнаест) календарских  дана у текућем месецу и последњег дана у 
месецу за продају остварену од 16-ог (шеснаестог) 
календарског дана у текућем месецу до краја месеца. 
 

 
Место и начин испоруке добара 
 

 
Наручилац има право да на свим бензинским пумпама Понуђача (на 
територији Републике Србије) за потребе својих моторних возила, 
сукцесивно преузима гориво сваким даном, укључујући и дане 
викенда. 
Приликом сваког преузимања горива од стране Наручиоца, лице 
које преузима гориво дужно је да потпише рачун са фискалним 
исечком и упише регистарски број моторног возила. 
Под даном испоруке, подразумева се дан кад је извршено утакање у 
возило Наручиоца на малопродајном објекту - бензинској станици 
Понуђача. 
 

 
Рок испоруке добара 

 
Понуђач се обавезује да обезбеди уредно снабдевање службених 
возила Наручиоца уговореним добрима у периоду од годину дана од 
момента закључења уговора, а најдуже до утрошка уговорених 
средстава за предметну набавку, у зависности од тога који услов пре 
наступи.   
       

 
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 

 
 

_____ дана од дана отварања понуда 

 
 
Датум: ___.___.2020. година            

Понуђач 
м.п. 

_______________________ 
 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни 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 потпишу и 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац понуде. Приликом попуњавања обрасца понуде није обавезна употреба печата, односно исти се не мора оверити 
печатом. 
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈН 1.1.1/2020 
 

- ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА - 
 

Квалитет добара: Продавац гарантује квалитет испоручених добара одређен вежећим 
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. 
гласник РС“, бр.111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17-исправка, 50/18 и 101/18). 
 
Рок испоруке: Сукцесивно, по сваком конкретном захтеву у складу са потребама наручиоца. 
 
Место испоруке: На свим расположивим бензинским станицама понуђача на територији 
Републике Србије. 
 
Начин плаћања: Наручилац ће добра плаћати вирмански на текући рачун испоручиоца 
добара по пријему рачуна, у року од највише 45 дана, а преузимање добара врши ће се преко 
компанијских кредитних платних картица.  
 
Број бензинских пумпи на удаљености до 10 km од седишта наручиоца: _____ 
 
Укупан број бензинских пумпи на територији Републике Србије: _____  
 

 
 
 

Ред. 
број 

 
Опис предмета  
јавне набавке 

 
Јединица 

мере 

 
Процењена 
количина 

 
Јединична цена  

без ПДВ-а 

 
Укупна цена 
 без ПДВ-а  

за процењену 
количину 

1 2 3 4 5 
(3х4) 

1. Евро дизел литар 12000 
 
 
 

 

2. Евро премијум БМБ 95 литар 3000 
 
 
 

 

 

УКУПАНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 

ПДВ 20% 
 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

  
 
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  
 
• Образац може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не графитном   

оловком),   на   писаћој   машини,   рачунару   или   другом техничком средству сличних 
каратктеристика, 
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• У колону 4 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ-а, исказану у динарима по 
литру, 

• У колону 5 понуђач уписује укупну цену добара без ПДВ-а, за процењену количину 
наведену у колони 3 (производ колона 3 и 4), 

• У ред УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а понуђач уписује збир вредности из свих редова у 
колони 5. 

 
 
 
 

Датум: ___.___.2020. година                         
 

Понуђач 
м.п. 

_______________________ 
 
 
 

Напомена: 
 Количине добара у спецификацији дате су оквирно, као помоћ понуђачима за 

квалитетно формирање понуђене цене и лакше упоређивање понуда.  
 Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене 

количине, већ може наручити веће или мање количине предметних добара а све у 
зависности од својих конкретних потреба. Koличине предметних добара се могу 
кретати највише до уговорене вредности јавне набавке.  

 Приликом попуњавања овог обрасца није обавезна употреба печата. 
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VIII    МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Начелник  
Број: IV-40-___/2020                                                                                  
Дана: ___.___.2020. године 
Нови Кнежевац 
                                                    
 

УГОВОР  
О НАБАВЦИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА 

 
 
Овај Уговор закључен је између: 
 
Oпштинске управе општине Нови Кнежевац, са седиштем у Новом Кнежевцу, ул. Краља 
Петра I Карађорђевића бр.1, ПИБ 101460424, матични број 08385327, телефон 0230/82-055, 
факс 0230/82-076 и e-mail адреса marija.matejin@noviknezevac.rs , коју заступа начелник 
Марија Матејин (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране 
 
и 
 
А) Уколико је понуђач поднео понуду самостално 
 
____________________________, са седиштем у _____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна ______________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ____________________,  
 
кога заступа директор _________________ (у даљем тексту: Добављач), са друге стране. 
 
 
Б) Уколико је понуђач поднео понуду са подизвођачем 
 
____________________________, са седиштем у _____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна ______________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ____________________,  
 
кога заступа директор _________________ (у даљем тексту: Добављач), са друге стране. 
 
 
Добављач је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу  
 
____________________________, са седиштем у _____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна _____________________, 

mailto:marija.matejin@noviknezevac.rs
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телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ___________________,  
 
кога заступа директор _________________. 
 
 
В) У случају подношења заједничке понуде (групе понуђача) 
 
са друге стране, групе понуђача које су се на основу Споразума број ________________ од 
___.___._____. године, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне 
јавне набавке, тј. овог Уговора 
 
1. ____________________________, са седиштем у ____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна _______________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ____________________, 
као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога 
заступа директор _________________ (у даљем тексту: Добављач), 
 
 
2. ____________________________, са седиштем у ____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна _______________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ____________________,  
 
као члан групе, кога заступа директор _________________ и 
 
 
3. ____________________________, са седиштем у ____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна _______________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ____________________,  
 
као члан групе, кога заступа директор ________________. 
                                                          
 
Уговорне стране констатују: 
 - да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 11.3.2020. године, објавио Позив за подношење понуда 
и Конкурсну документацију, за јавну набавку бр.ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила, на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,  
 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 
вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је 
поднео Добављач, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 
захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;  
 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора бр.IV-404-8-__/2020 од дана __.__.2020. године, којом је уговор о 
јавној набавци доделио Добављачу. 
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Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја добара – Евро дизела и Евро премијума БМБ 95, за потребе 
Општинске управе општине Нови Кнежевац, а у свему према техничкој спецификацији из 
Конкурсне документације јавне набавке бр. ЈН 1.1.1/2020 и понуде Добављача бр. __________ 
од дана ___.___.2020. године, која је изабрана као најповољнија од стране Наручиоца, а која 
чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 
Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су буџетом наручиоца за 2020. годину. 
Плаћања доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених 
средстава за предмет јавне набавке у буџету, а у складу са Законом којим се уређује буџет за 
2020. годину. 
За део реализације Уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити 
од обезбеђења средстава предвиђених буџетом за 2021. годину. 
У супротном Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и 
плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
Члан 3. 

Овај Уговор се закључује на максимални износ од 2.200.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
2.640.000,00 динара са ПДВ-ом. 
Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, 
већ може наручити веће или мање количине Евро дизела, односно Евро премијума БМБ 95,  у 
односу на оквирне количине из понуде, а све у зависности од својих стварних потреба.  
Стварна количина добара ће се реализовати по јединичним ценама које су исказане у понуди 
Добављача. 
 

Члан 4. 
Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручилац може 
повећати уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности из овог 
Уговора без спровођења поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања уговора 
не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, у складу са 
чланом 115. Закона.  
 

Члан 5. 
Уколико у току реализације уговора дође до промене цена на тржишту нафтних деривата 
може се извршити промена јединичних цена из понуде. 
У том случају, примењиваће се цена по ценовнику Добављача која важи на дан испоруке и 
која је у складу са важећим ценама енергената на тржишту, уз обавезу Добављача да у што 
краћем року претходно писменим путем (поштом, електронском поштом или факсом) 
обавести Наручиоца о промени цена. 
Коригована цена важи на дан испоруке добара. Под даном испоруке, подразумева се дан кад 
је извршено утакање у возило Наручиоца на малопродајном објекту - бензинској станици 
Добављача. 
Приликом сваког преузимања горива од стране Наручиоца, лице које преузима гориво дужно 
је да потпише рачун са фискалним исечком и упише регистарски број моторног возила.  
 

Члан 6. 
Наручилац ће добра плаћати вирмански на текући рачун Добављача по примљеном рачуну, са 
тачно наведеним називом и количином испоручених добара, у року од највише 45 дана, а 
преузимање добара ће се вршити преко компанијских кредитних платних картица. 
Фактурисање испоручених количина нафтних деривата ће се вршити 2 (два) пута у месецу. 
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Дужничко поверилачки однос настаје 15-ог (петнаестог) календарског дана у месецу за 
продају остварену у првих 15 (петнаест) календарских  дана у текућем месецу и последњег 
дана у месецу за продају остварену од 16-ог (шеснаестог) календарског дана у текућем 
месецу до краја месеца.  
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 
могућностима буџета општине Нови Кнежевац.  
 

Члан 7. 
Добављач се обавезује да обезбеди уредно снабдевање службених возила Наручиоца 
уговореним добрима, сваким даном, укључујући и дане викенда, у оквиру расположивих 
извора снабдевања (својих малопродајних објеката-бензинских станица) на територији 
Републике Србије, уколико не дође до већих поремећаја на тржишту и то у периоду од годину 
дана од момента закључења уговора, а најдуже до утрошка средстава одређеног у члану 3. 
став 1. овог Уговора, у зависности од тога који услов пре наступи. 
 

Члан 8. 
Добављач гарантује квалитет испоручених добара одређен вежећим Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр.111/15, 
106/16, 60/17, 117/17, 120/17-исправка, 50/18 и 101/18). 
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, при чему је 
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема добара, а у случају скривених 
мана одмах након сазнања за скривену ману.  
У случају приговора на количину добара, Наручилац одмах обавештава Добављача, који је 
дужан да упути Комисију за решавање рекламације која ће на лицу места утврдити 
чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник. У случају приговора на квалитет 
добара, Наручилац одмах обавештава продавца који упућује стручно лице ради узорковања 
добара који се даје на анализу.  
Уколико Наручилац не поступи у складу са претходним ставом, рекламација се неће 
разматрати.  
Свака уговорна страна сама сноси трошкове настале у вези са рекламацијом.   

 
Члан 9. 

Неизвршавање међусобних обавеза утврђених овим Уговором може се оправдани настанком 
„више силе“.  
Под појмом „виша сила“ подразумева се:  
• хаварија у процесу производње и транспорта Евро дизела и Евро премијума БМБ 95;  
• временске непогоде које онемогућавају производњу, транспорт и коришћење Евро 

дизела и Евро премијума БМБ 95 и 
• административне и друге мере надлежних органа због којих се онемогућује уредно 

извршавање међусобно преузетих обавеза по овом Уговору.  
Уговорне стране су обавезне да обавесте једна другу о наступању „више силе“ како би 
сагласно регулисале своје односе на које утиче „виша сила“. 
 

Члан 10. 
Наручилац задржава право на број возила која ће бити снабдевана Евро дизелом и Евро 
премијумом БМБ 95. 
 

Члан 11. 
Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора. 
Уговорне стране имају обавезу да 30 дана пре једностраног раскида уговора обавесте 
писменим путем другу страну о томе. 
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Члан 12. 
На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим односима 
и други прописи из области која је предмет овог уговора. 
 

Члан 13. 
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора решаваће се споразумом, у 
супротном надлежан је Привредни суд у Зрењанину. 
 

Члан 14. 
Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 
 
 
                                                   М.П.                                       М.П. 
______________________                                                                       ______________________ 
             Добављач                                                                                                   Наручилац 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Овај Модел уговора представља основу уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора исти попунити и потписати, док употреба печата 
није обавезна. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је исти додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
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IX    ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив 
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 
набавку добара бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила, како следи у табели: 

 

 
Врста трошка 

 
Износ трошка  
(у динарима) 

  
  
  
  
  
  
 

Укупан износ трошкова припреме понуде 
 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
 
 
 
Датум: ___.___.2020. година                         
 

Понуђач 
м.п. 

_______________________ 
 
 
 

 
 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. Приликом попуњавања овог обрасца употреба печата није 
обавезна. 
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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 добара бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
Датум: ___.___.2020. година                         
 

Понуђач 
м.п. 

_______________________ 
 
 
 
 
 
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 понуђач који наступа самостално, образац Изјаве потписује овлашћено лице 
понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац Изјаве за понуђача потписује овлашћено лице 
понуђача а за подизвођача потписује овлашћено лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју 
примерака за сваког подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из 
групе понуђача. 
Приликом попуњавања овог обрасца употреба печата није обавезна. 
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У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке 
добара бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
Датум: ___.___.2020. година                         
 

Понуђач 
м.п. 

_______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац Изјаве потписује овлашћено лице 
понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац Изјаве за понуђача потписује овлашћено лице 
понуђача а за подизвођача потписује овлашћено лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју 
примерака за сваког подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из 
групе понуђача. 
Приликом попуњавања овог обрасца употреба печата није обавезна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


