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РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 
 

 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 

и 68/15 - у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл. 

гласник РС” бр. 86/15), Правилника о набавкама Републичког секретаријата за јавне политике 

бр.110-00-01-1/2015-05 од 08.10.2015.године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број: 404-02-19-1/2018-05 од 28.06.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну 

набавку број: 404-02-19/2018-05 од 28.06.2018. године, за јавну набавку број 1.1.1/18 

припремљена је 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку  јавне набавке мале вредности – добра –Набавка горива –бензин евро премијум 

БМБ 95 

- јавна набавка број 1.1.1/18 - 

 

Садржина конкурсне документације Страна 

Општи подаци о јавној набавци 3/31 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички секретаријат за јавне политике, 

Београд, ул. Влајковићева бр. 10, http://www.rsjp.gov.rs/ 

Адреса за пријем поште: Немањина 22-26, Београд (писарница Управе за заједничке 

послове) 

Матични брoj: 17855719 

Шифра делатности: 8411 

ПИБ: 108539248 

Текући рачун: 840-1620-21 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке број 1.1.1/18 је набавка добара: Набавка горива - бензина евро 

премијум БМБ 95  

Ознака из општег речника набавке: 09132000–3 бензин  

Процењена вредност јавне набавке: 830.000,00 дин (без ПДВ-а) 

 

Опис предмета јавне набавке: Предметнa набавка обухвата: набавку бензина за потребе 

службеног путничког возила у Републичком секретаријату за јавне политике. 

 

4. Контакт лице 

Лице за контакт: Марија Митровић, e-mail: javne.nabavke@rsjp.gov.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsjp.gov.rs/
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 

1.Врста, количина и месечна динамика испоруке горива 

 

Врста горива Јединица мере количина 

1. 2. 3. 

Евро премијум БМБ 95 литар 6.500 

 

Напомена: У табеларном прегледу (колона 3.) наведена је потребна количина горива у 

литрима за период од 1 (једне) године. Стварно потребне количине горива могу бити мање 

или  веће од наведених у зависности од стварних потреба Наручиоца, с тим да укупна 

плаћања не смеју прећи укупну уговорену вредност. 

Укупна цена за годишњу количину горива без ПДВ-а коју понуђачи наведу у својим 

понудама треба да буде изражена у динарима и служи за вредновање понуда (као елемент 

критеријума економски најповољнија понуда). 

 

Испоручене количине горива ће се фактурисати по јединичним ценама, највише до укупне 

уговорене вредности. 

У оквиру уговорене вредности понуђене јединичне цене ће се мењати сходно промени цена 

горива на тржишту, у складу са прописима. 

 

2. Квалитет горива 

Квалитет горива наведен у оквиру тачке 1. подразумева да гориво испуњава захтеве 

дефинисане Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

("Сл. Гласник РС", бр.111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017 и 120/2017-испр.). 

Стандард квалитета за гориво из Правилника је за евро премијум БМБ 95 утврђен 

стандардом SRPS EN 228. 

 

3. Место, начин и време утакања горива 

Испорука горива - утакања вршиће се искључиво у возила Наручиоца на бензинским 

станицама понуђача на територији Републике Србије. 

 

4.Начин плаћања 

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

уплаћује динарска средства на текући рачун изабраног понуђача/добављача. Наручилац 

уплату врши према инструкцијама изабраног Понуђача/Добављача. 

На основу извршених уплата, Наручиоцу се на крају месеца издаје рачун.  

Наручилац може преузимати нафтне деривате путем картице, до износа уплаћених 

средстава. 

Изабрани Понуђач/Добављач на крају месеца доставља Наручиоцу коначан рачун за 

испоручене нафтне деривате, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице. 

За појединачно испоручена – танкована горива Наручилац захтева да се лицу које је довезло 

возило изда фискални рачун са свим подацима о точеном (испорученом) гориву: врсти, 

јединичној цени, количини и времену утакања. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. Уколико понуду 

подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да 

испуњавају услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона. Уколико понуђач подноси 

понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона. Испуњеност обавезних услова за учешће 

у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона: да је регистрован код надлежног органа 

односно уписан у одговарајући регистар. 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног 

Привредног суда за правна лица односно извод из регистра Агенције за привредне регистре 

или извод из одговрајућег регистра за предузетнике.  

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача односно достављају га сви чланови 

групе понуђача. 

2) Услов из чл. 75. став. 1. тачка 2) Закона: 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. 

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).  

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача односно достављају га сви чланови групе 

понуђача. 

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

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона: 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. 

Доказ: Уверење Пореске управе (министарства надлежног за послове финансија) да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
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Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача односно достављају га сви чланови групе 

понуђача. 

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

 

НАПОМЕНЕ: 

* Сагласно члану 78. Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачке1), 2) и 4) Закона.  

** Сагласно члану 79. став 5. Закона, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

- податке о регистрацији понуђача (извод из Агенције за привредне регистре) с обзиром да 

су исти јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре 

(www.apr.gov.rs). 

 

 4) Услов из члана чл. 75. став 2. Закона: Понуђач је дужан да при састављању понуде 

изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (Образац 4- Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. 

став 2 Закона саставни је део конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве мора бити потписан од стране 

овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверен печатима. 

5) Услов из члана чл. 75. став 5. Закона: да понуђач има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет набавке.  

 
Доказ: Решење које издаје Агенција за енергетику Републике Србије да поседује лиценцу 

за трговину нафтом и дериватима нафте или лиценцу за трговину на мало дериватима нафте. 

Дозвола мора бити важећа и доставља се у неовереној копији. 

Овај услов испуњавају посебно носилац и сви чланови групе понуђача. Доказ су 

дужни да поднесу носилац и сви чланови групе понуђача. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона.  

Сходно члану 81. став 2. Закона, додатне услове група понуђача испуњава заједно, 

осим услова у погледу траженог финансијског капацитета, да понуђач није био у блокади 

за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда. 

 

1. Услов да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, подразумева да понуђач у последњих 6 месеци који 

претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки није био у блокади; 

Докази: 

1) Потписан и оверен образац изјаве (Образац 3 - Изјава о испуњености услова у погледу 

финансијског капацитета, саставни је део конкурсне документације). Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача иоверена печатом.  

* Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране 

овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима. 

http://www.apr.gov.rs/


 

7/48 

2) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна 

наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац, а која ће 

обухватити захтевани период. 

 

Овај доказ понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на 

интернет страници Народне банке Србије.  

Напомене: 

* У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан 

групе посебно.  

** Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.  

 

НАПОМЕНА: 
Сагласно члану 78. Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачке 1), 2) и 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. 

 

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 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. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Врста критеријума за доделу уговора 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповљнија понуда“.  

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова (пондера) 

израженом на две децимале, за следеће елеменете критеријума: цена и развијеност продајне 

мреже на територији Републике Србије ван града Београда и развијеност продајне мреже на 

територији града Београда.  

Сваком од наведених елемената критеријума наручилац одређује број пондера тако да 

укупан збир пондера износи 100. 

 

Ред. 

Бр. 
Врста критеријума Број пондера 

1. Цена 50 

2. 

Развијеност продајне мреже на 

територији Републике Србије 

ван града Београда 

25 

 
Развијеност продајне мреже на 

територији града Београда 
25 

 УКУПНО: 100 
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Приспеле понуде понуђача биће рангиране по наведеним критеријумима, уз формирање 

ранг листе Понуђача. Пондерисање понуда вршиће се на следећи начин: 

Цена: 

Број пондера=( најнижа понуђена цена / цена понуде која се рангира) x 50 пондера 

Као цена из понуде узима се укупна цена без ПДВ-а. 

Развијеност продајне мреже на територији Републике Србије ван града Београда: 

Број пондера= (понуђен број бензинских станица / највећи понуђени број бензинских 

станица)  x 25 пондера 

Број бензинских станица на територији Републике Србије понуђач доказује достављањем 

списка бензинских станица са адресом и бројем телефона сваке бензинске станице.Списак 

се доставља у писаној форми, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом 

Развијеност продајне мреже на територији града Београда: 

Број пондера= (понуђен број бензинских станица / највећи понуђени број бензинских 

станица)  x 25 пондера 

Број бензинских станица на територији Београда понуђач доказује достављањем списка 

бензинских станица са адресом и бројем телефона сваке бензинске станице.Списак се 

доставља у писаној форми, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом. 

 

2. Начин на који ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје 

две или више понуда са истом понуђеном ценом 

-У случају да два или више понуђача при рангирању понуда имају једнак збир пондера, 

наручилац ће при избору дати предност понуди која има већи број пондера према елементу 

критеријума развијености продајне мреже на територији  Републике Србије. 

-У случају да два или више понуђача при рангирању понуда имају једнак збир пондера 

према елементу критеријума развијености продајне мреже на територији  Републике 

Србије,наручилац ће при избору дати предност понуди која има већи број пондера према 

елементу критеријума развијености продајне мреже на територији  града Београда.. 

-У случају да два или више понуђача при рангирању понуда имају једнак збир пондера 

према елементу критеријума развијености продајне мреже на територији  града Београда, 

наручилац ће при избору дати предност понуди која има већи број пондера према елементу 

критеријума најнижа понуђена цена. 

 

 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику достави и њихов превод на 

српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик, осим у случају 

када је доказ приложен на босанском, хрватском или црногорском језику, када није 

потребно доставити превод. 

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, 

телефон и контакт особу. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, 

телефон и контакт особу. 
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Понуду доставити на адресу: Република Србија, Републички секретаријат за јавне политике, 

ул. Немањина бр. 22-26, Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –Набавка 

горива - бензина евро премијум БМБ 95 - ЈН бр. 1.1.1/18 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

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

налази евидентирати број под којим се води предмет и обележити датум и сат пријема 

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 је благовремена уколико је примљена до дана и сата 

одређеног у позиву за подношење понуда. 

 

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 се припрема на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, а у 

зависности од тога како понуђач наступа у понуди. 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити 

уз параф и оверу печатом. 

 

3. Понуда мора да садржи: 

 

- Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из члана 75. и 76. Закона, 

наведене и описане у делу конкурсне документације “Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ (у 

даљем тексту Услови за учешће).  

Напомена: 

* Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда 

оцењена као најповољнија, тражити на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. Ако понуђач 

у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана не достави доказе из 

претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

** Сагласно члану 78. Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачке 1), 2) и 4) Закона.  

-Фотокопију Решења које издаје Агенција за енергетику Републике Србије да поседује 

лиценцу за трговину нафтом и дериватима нафте или лиценцу за трговину на мало 

дериватима нафте.  

- Образац 1- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја 

подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем 

или као заједничка понуда), потребно је копирати прву страну овог обрасца, у довољном 

броју примерака за све подизвођаче односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене 

ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у 

случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе 

понуђача или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у 

споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама. 

- Образац 1 саставни је део конкурсне документације. 

 

- Споразум о заједничком наступању (доставља се само у случају подношења заједничке 

понуде), обавезно мора да садржи податке из члана 81. став 4. Закона, и то: 
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- податке о члану групе који ће бити носилац посла односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

-Образац 2 - Образац структуре цене са упутством како да се попуни понуђач мора да 

попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

структуре цене понуде наведени. Образац у случају групе понуђача потписују и оверавају, 

по избору понуђача, или сви чланови групе понуђач, или један од чланова групе у име групе, 

који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона. 

Образац 2 - саставни је део понуде и конкурсне документације. 

 

- Образац 3 – Изјава о испуњењу услова у погледу финансијског капацитета понуђач мора 

да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача, и 

оверена печатима;  

Образац 3 - саставни је део конкурсне документације. 

 

-Образац 4 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75.став 2. Закона понуђач мора да 

попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена 

печатима;  

Образац 4 саставни је део конкурсне документације. 

 

Образац 5– Изјава о трошковима припреме понуде понуђач попуњава, оверава печатом и 

потписује. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви 

чланови групе понуђача или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора 

бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;  

Образац 5 саставни је део конкурсне докуменације и не представља обавезну садржину 

понуде сходно члану 88. став 1. Закона. 

 

- Образац 6– Изјава о независној понуди, понуђач мора да попуни, овери печатом и 

потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;  

Образац 6 саставни је део конкурсне документације. 

 

- Образац 7- Овлашћење за попуну менице – Менично писмо понуђач попуњава, оверава 

печатом и потписује. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, 

или сви чланови групе понуђача или један од чланова групе у име групе, који у том случају 

мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона;  

Обаразац 7 саставни је део конкурсне документације. 

 

- Образац 8 – Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења - понуђач 

попуњава, оверава печатом и потписује. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, 

по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, 

који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона. 

Образац 8 саставни је део конкурсне документације. 
 

- Списак бензинских станица на територији Републике Србије без града Београда са 

адресом и бројем телефона сваке бензинске станице. -Списак се доставља у писаној 

форми, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом; 
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- Списак бензинских станица на територији града Београда са адресом и бројем 

телефона сваке бензинске станице. -Списак се доставља у писаној форми, потписан од 

стране овлашћеног лица и оверен печатом; 

 

- Модел уговора понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са 

подизвођачем) попуњава, потписује и оверава последњу страну модела уговора, чиме се 

сматра да прихвата све елементе Модела уговора. У случају групе понуђача, потписују и 

оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача или један од чланова групе у 

име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;  

Модел уговора саставни је део Конкурсне документације. 

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да 

гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

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: Република Србија, 

Републички секретаријат за јавне политике, ул. Немањина бр. 22-26, писарница, са 

назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добара –Набавка горива – бензина евро 

премијум БМБ 95, ЈН бр.1.1.1/18 - НЕ ОТВАРАТИ“ или „Допуна понуде за јавну набавку 

добара – Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95, ЈН бр. 1.1.1/18 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка горива – бензина евро 

премијум БМБ 95, ЈН бр. 1.1.1/18 - НЕ ОТВАРАТИ“ или „Опозив понуде за јавну набавку 

добара – Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95, ЈН бр. 1.1.1/18 - НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт. У 

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, 

телефон и контакт особу. 

 

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 (Образац 1), 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 својој понуди 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 
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преко подизвођача. 

 

Понуђач у својој понуди 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 Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 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. 

 

Пренос потраживања на подизвођача вршиће се у складу са Законом о облигационим 

односима сагласно чл. 436 до 453. 

 

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 мора да садржи податке из члана 81. став 4. 

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; 

-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

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

Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 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 одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице. 

Наручилац уплаћује динарска средства авансно на текући рачун изабраног 

Понуђача/Добављача. Наручилац уплату врши према инструкцијама изабраног 

Понуђача/Добављача. 

На основу извршених уплата, Наручиоцу се на крају месеца издаје рачун. 
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Наручилац може преузимати нафтне деривате путем картице, до износа уплаћених 

средстава. 

Изабрани Понуђач/Добављач на крају месеца доставља Наручиоцу коначан рачун за 

испоручене нафтне деривате, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице. 

За појединачно испоручена – танкована горива Наручилац захтева да се лицу које је довезло 

возило изда фискални рачун са свим подацима о точеном (испорученом) гориву: врсти, 

јединичној цени, количини и времену утакања. 

 Цена мора бити изражена у динарима. 

 Цена бензина се може мењати у складу са кретањем цена на тржишту, о чему је 

изабрани Понуђач/Добављач дужан да Наручиоцу достави нови ценовник са обавештењем 

о датуму почетка примене нових цена. 

9.2. Захтев у погледу рока извршења: Уговор производи правно дејство од дана 

потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и траје до искоришћења 

средстава обезбеђених за предметну јавну набавку, у складу са Законом о буџету РС за 2018. 

годину  („Службени гласник РС” бр. 113/2017), а најдуже за период од једне године од дана 

закључења уговора. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити 

реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој 

буџетској години. 

9.3. Захтев 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. 

 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде: 

1. За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, понуђач је у обавези 

да, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, достави оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, 

копијом ОП обрасца, потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС) и 

овлашћењем за попуну менице - Меничним писмом (Образац број 7), као средство 

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, насловљеним на Републички 

секретаријат за јавне политике, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са 

роком важности минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека 

рока важности понуде. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву о достављању средстава финансијског 

обезбеђења (Образац број 8): 

2. За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани Понуђач, односно 

Добављач ће бити у обавези да  на име гаранције за добро извршење посла, приликом 

потписивања уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу 

потписану оригиналним потписом, са клаузулом  «без протеста», оригинал 

Овлашћење за попуну менице – Менично писмо потписано оригиналним потписом 
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лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг 

са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловљену на Републички 

секретаријат за јавне политике,  у износу од 10% од уговорене цене(без ПДВ-а), са 

роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла; 

 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Наручилац је дужан да: 

1. чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди,  

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди и 

3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда.  

Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и 

остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу 

великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“ а испод тога потпис одговорног лица. 

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити 

подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 

 

Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим цениће се као 

поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку али не могу представљати 

поверљиве податке у односу на Наручиоца, коме исти морају бити доступни ради 

спровођења поступка прегледа и оцене понуда. 

 

13. 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 

 

Заинтересовано лице може у писаном облику путем електронске поште 

javne.nabavke@rsjp.gov.rs 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 (пет) дана пре истека 

рока за подношење понуде, сваког радног дана (понедељак - петак) у времену од 07:30 до 

15.30 часова. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки: 

www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Републичког секретаријата за јавне политике 

www.rsjp.gov.rs. 

 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, Набавка горива – бензина 

евро премијум БМБ 95-ЈН бр.1.1.1/18.” 

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. 

mailto:javne.nabavke@rsjp.gov.rs
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/
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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, а изабрано средство комуникације у предметној јавној набавци је e-mail: 

javne.nabavke@rsjp.gov.rs. 

14. Поступак отварања понуда  
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. 

У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о 

отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за 

јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.  

 

Копија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 

понуда, у року од три дана од дана јавног отварања понуда.  

 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде 

неће се отварати и биће враћена подносиоцу.  

 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача 

 

Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити 

прегледу и оцени понуда, у смислу оцене испуњености услова из члана 75. и члана 76. 

Закона, и конкурсне документације. 

 

Наручилац ће одбити понуду, услед битних недостатака из члана 106. Закона, уколико: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3. понуђач не достави тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног; 

5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.  

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 ће обавестити понуђаче у писаном облику о рачунским грешкама уоченим 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач у чијој 

понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да у остављеном року у писаном облику 

да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке. 

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

одбити као неприхватљиву. 

 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву 

понуду учинила прихватљивом. 

 

mailto:javne.nabavke@rsjp.gov.rs
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16. 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. 

17. Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 дана 

од дана јавног отварања понуда. 

 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

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

да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за 

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у 

наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о 

обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у 

припремању понуде из члана 88. став 3. Закона уколико понуђач у понуди о тој накнади 

истакне захтев. 

 

Образложену одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка јавне набавке 

и са упутством о правном средству Наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења 

објавити на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници 

Републичког секретаријата за јавне политике www.rsjp.gov.rs. 

 

18. Трошкови припреме понуде 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења под 

условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди односно да их је 

навео у Обрасцу 6 и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца 

финансијског обезбеђења. 

 

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице који има 

интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

 

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

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

Републичка комисија). Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 

набавке против сваке радње Наручиоца осим уколико Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права обавезно садржи: 

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

2)  назив и адресу наручиоца; 

3)  податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4)  повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5)  чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6)  потврду о уплати таксе на рачун буџета Републике Србије у складу са чл. 156. Закона, на 

број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 121-17, 

сврха: ЗЗП; Република Србија, Републички секретаријат за јавне политике, бр. јавне набавке 

1.1.1/18, корисник: Буџет Републике Србије, и то у износу од 60.000,00 динара; 

7) потпис подносиоца.   

 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из претходног става, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком и исти доставља подносиоцу захтева и 

Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. Против закључка 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/
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наручиоца, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема поднети жалбу 

Републичкој комисији док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.  

 

Захтев за заштиту права се подноси на адресу наручиоца:Републички секретаријат за јавне 

политике, ул. Немањина 22-26, Београд, са назнаком: ,,Захтев за заштиту права у поступку 

јавне набавке добара –Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95, ЈН бр. 1.1.1/18 - НЕ 

ОТВАРАТИ“.  

 

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 3 (три) 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 члана 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не 

могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу 

захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење понуда а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом 

поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 

захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева 

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

 

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

уколико наручилац не одлучи другачије у складу са чланом 150. тачка 11. Закона. Наручилац 

објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Републичког секретаријата за јавне политике у року од 2 (два) дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. Поступак заштите права понуђача регулисан је 

одредбама члана 138. - 167. Закона. 

20.Објављивање обавештења 
Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о 

обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки, интернет страници 

Републичког секретаријата за јавне политике и Порталу службених гласила Републике 

Србије и база прописа у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора односно коначности 

одлуке о обустави поступка јавне набавке. 

 

21. Измене током трајања уговора 

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

уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 

набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не 

може да буде већа од  5.000.000,00 динара без ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора 

Наручилац има обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним 

набавкама. 
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Образац 1 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/18 

Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА број:_____________________  

Начин наступања (заокружити):  

1. самостално  

2. са подизвођачем/има  

3. као група понуђача  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА  

Назив понуђача   

Адреса понуђача   

Одговорно лице   

Особа за контакт   

Телефон   

Телефакс   

Електронска пошта   

Текући рачун понуђача   

Матични број понуђача   

Порески број понуђача (ПИБ)   

ПДВ број   

Уписан у регистар понуђача    да             не      (заокружити) 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив члана групе/подизвођачу  

Адреса   

Одговорно лице   

Особа за контакт   

Телефон   

Телефакс   

Електронска пошта   

Текући рачун   

Матични број   

Порески број (ПИБ)   
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ПДВ број   

Уписан у регистар понуђача    да             не      (заокружити) 

Проценат укупне вредности набавке који ће се 

извршити преко подизвођача (не већи од 50%) 
_____% 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Понуђена цена без ПДВ-а  

Износ ПДВ-а  

Понуђена цена са ПДВ-ом  

Укупно понуђена цена са  

ПДВ-ом, словима:______________________________________________________________ 

Куповина  

Дебитном картицом издатом од стране изабраног 

Понуђача/Добављача  

Рок испоруке 

Непрекидно на бензинским станицама понуђача на територији 

Републике Србије у периоду важења уговора 

Број бензинских станица 

на територији Србије без 

града Београда 

 

 

___________ 

Број бензинских станица 

на територији града 

Београда 

 

 

__________   

Рок важења понуде 
______ (најмање 30) дана од дана отварања понуда 

Саставни део понуде је Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни. 

 

Датум:_________________                    М.П.        Потпис овлашћеног лица: 

 

         ______________________ 

 

Напомена:  
Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се 

понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати прву страну овог 

обрасца, у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако 
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попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају 

групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача или један од 

чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о 

јавним набавкама.
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Образац 2 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/18 

Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95  

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

                                                                                                                                                

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

у колони IV- „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи цена po литру  без ПДВ-а, за 

тражени артикал 

у колони V -„Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи цена по литру са ПДВ-ом, за 

сваки артикал; 

у колони VI -„Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени артикал и 

то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженом количином. На крају 

уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

у колони VII -„ “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за 

тражени артикал и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом са траженом 

количином. На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 

Назив 

артикла 

Јединица 

мере 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

I II III IV V VI VII 

Евро 

премијум 

БМБ 95 

 

     литар 6.500     

 

 

 

Датум:__________            МП  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

                                                                  ________________________________ 

   

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са 

Упутством. 

** У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 
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Образац 3 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/18 

Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95  

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА 

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________ 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку бр. 1.1.1/18 

– добра  - Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95 , испуњавам услове у погледу 

финансијског капацитета, да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен 

позив за подношење понуда нисам био у блокади. 

 Датум:____________                      М.П.                                   Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

                                                                                           ______________________________ 

 

 
Напомена: 

* Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.  

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

сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;  

***Уз образац понуђач доставља: 

- Потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за 

пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период; 

****Овај доказ, понуђач неће бити у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет 
страници Народне банке Србије.  
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Образац 4 

                                                                                                            
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/18 

Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95  

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________ 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам за јавну набавку бр. 

1.1.1/18 – добра  - Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95, поштовао обавезе које 

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

животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде.  

Датум:_________________               М.П.                                  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

                                                                                          ______________________________                                  

 

 
 

Напомена: 

* Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.  

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

сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;  
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        Образац 5 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/18 

Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95  

 

 

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88.став 1. Закона, 
 
ПОНУЂАЧ:______________________________________________________ доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку бр. 1.1.1/18 – добра  -Набавка 

горива – бензина евро премијум БМБ 95 бензина, 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 прибављања средства обезбеђења под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Датум:___________________                  М.П.                      Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

                                                                                       ______________________________                                  

 

 
Напомена: 

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде 

**Образац изјаве понуђач мора да попуни у делу назива понуђача, овери печатом и потпише.  

***Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви 
чланови групе понуђача или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у 
споразуму из члана 81.став 4. Закона; 
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Образац 6 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/18 

Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95  

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У складу са чланом 26. Закона,  
 

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________ 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам за јавну набавку бр. 

1.1.1/18 - добра  - Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95 поднео понуду независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Датум:_________________                 М.П.                          Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

                                                                                     ______________________________                                  

 

 
 

Напомена: 

* Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.  

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

сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;  
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Образац 7 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО 

 На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета  

ДУЖНИК: ____________________________________(назив и адреса)  

МБ: ____________________________________  

ПИБ: ____________________________________  

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА: 

_________________________________________  

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: ________________________________________ 
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)  

ИЗДАЈЕ 

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице - 

КОРИСНИК: Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: 

Поверилац)  

 Предајемо вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети 

серијски број менице) као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

поднете у поступку јавне набавке број 1.1.1./18 - добра –Набавка горива – бензина евро 

премијум БМБ 95. 

 Овлашћујемо Повериоца да предату меницу са клаузулом „без протеста“ може 

попунити у износу од ______________ динара (словима: __________________________ 

динара) без протеста и трошкова, у складу са важећим прописима, изврши наплату са 

свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.  

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату - плаћање изврше на терет 

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

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

приоритета у наплати рачуна. 

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

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

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

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране 

овлашћеног лица за заступање Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

 Рок важења меничног овлашћења је до _________________године (минимум 30 

дана од дана јавног отварања понуда односно до истека рока важности понуде). 

Датум:____________  Потпис овлашћеног лица понуђача 

      М.П.                   __________________ 

 
Напомена: 
* Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву 

потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, 

који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона. 
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Образац 8 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/18 

Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95  

 

Набавка рачунарске опреме 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Сходно члану 61.став 5. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача (навести 

назив понуђача)__________________________________________________________ 

дајем следећу: 

ИЗЈАВУ 

Под  пуном  материјалном и кривичном  одговорношћу  изјављујем да ћу, уколико 

понуђачу (навести назив понуђача)__________________________________________ 

буде додељен уговор у поступку јавне набавке 1.1.1/18 – добра  - Набавка горива 

бензина евро премијум БМБ 95, доставити следећа средства финансијског обезбеђења: 

  
1.За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, на име гаранције за добро извршење 

посла, приликом потписивања уговора, доставити Наручиоцу оригинал сопствену 

бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом  «без протеста», 

оригинал Овлашћење за попуну менице – Менично писмо потписано оригиналним 

потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и 

листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловњену на Републички 

секретаријат за јавне политике,  у износу од 10% од уговорене цене(без ПДВ-а), са роком 

важности 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла; 

 

 

Датум________________                М.П.                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

  

                                                                                           __________________________ 

 

Напомена: 

* Образац понуђач попуњава, оверава печатом и потписује. У случају групе понуђача, потписују и 

оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача или један од чланова групе у име групе 

који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона. 
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       МОДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

1. Република Србија, Републички секретаријат за јавне политике, Београд, 

Влајковићева 10, МБ 17855719, ПИБ 108539248 (у даљем тексту: Наручилац), 

кога заступа в.д. директора Бојана Тошић 

 

2. _________________________________________________________________  ,  

ул. _______________________, МБ __________, ПИБ __________, (у даљем 

тексту: Добављач) кога заступа ___________________________________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95 

 

 Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/12, 14/15  и 68/15 – у даљем тексту: Закон), спровео поступак јавне набавке 

у отвореном поступку број 1.1.1/18, добра – Набавка горива – бензина евро премијум 

БМБ 95; 

- да је Добављач доставио понуду бр. __________ од _______________ године (у даљем 

тексту: Понуда), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне 

документације; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу Понуде Добављача 

и Одлуке о додели уговора број: ______________ од ___________године, изабрао 

Добављача за набавку добара – Набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95.  

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка горива – бензина евро премијум БМБ 95 за 

потребе Републичког секретаријата за јавне политике, у свему у складу са важећим 

стандардима и у количини из Обрасца 2 – Образац структуре цене са упутством како да 

се попуни, који чини саставни део изабране Понуде Добављача бр. ___________од 

______________ године.  

 

 

    
Република Србија 

Републички секретаријат за 

јавне политике 

Број:  

Београд, Влајковићева 10 

Датум: 

 

 

 



 

29/48 

У складу са изабраном Понудом, Добављач ће реализацију уговора делимично 

поверити следећим подизвођачима:  

1)______________________________,у делу____________________________________,  
(назив и седиште подизвођача) (део предмета набавке који ће избвршити  преко подизвођача) 

 што чини  ____% укупне вредности набавке; 

2) ______________________________,у делу____________________________________,  
(назив и седиште подизвођача) (део предмета набавке који ће избвршити  преко подизвођача) 

 што чини  ____% укупне вредности набавке. 

 

Под набавком горива из става 1. овог члана, подразумева се испорука– бензина 

евро премијум БМБ 95 на бензинским станицама Добављача на територији Републике 

Србије. 

 

Члан 2. 

Уговорена вредност горива – бензина евро премијум БМБ 95, износи __________ 

динара без ПДВ-а, односно ________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, по једном литру. 

Укупно уговорена вредност горива – бензина евро премијум БМБ 95, за количину 

од 6.500 литара, износи  _______________ динара без ПДВ-а, односно _______________ 

динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима са ПДВ-ом: 

______________________________________). 

У укупну цену су укључени сви трошкови везани за испоруку предмета набавке.  

 

Члан 3. 

 Добављач се обавезује да Наручиоцу преда дебитну картицу у року од 

______дана од дана закључења уговора. 

 

Члан 4. 

Цена бензина евро премијум БМБ 95, утврђује се одлукама Добављача у складу 

са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Добављач је у обавези да одлуку/ценовник о ново утврђеној цени достави 

Наручиоцу најкасније у року од два дана од дана доношења, у писаној форми или 

скенирано путем електронске поште. 

Испоручени бензин евро премијум БМБ 95, Добављач ће фактурисати Наручиоцу 

по цени која важи на дан испоруке на бензинским станицама Добављача. 

 

Члан 5. 

Попуст на цену деривата се одобрава Наручиоцу на основу преузетих количина 

на месечном нивоу за календарски месец, по важећим Скалама попуста Добављача  на 

преузете количине деривата. Скале попуста Добављача представљају саставни део овог 

Уговора. 

Припадајући попуст одобрава се Наручиоцу испостављањем ноте одобрења до 

краја текућег месеца за претходни месец. 

Члан 6. 

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

Наручилац уплаћује динарска средства на текући рачун Добављач број   

_______________________________, код ______________________ банке. 

Наручилац уплату врши према инструкцијама  Добављача, на основу предрачуна.  

Наручиоц може преузимати деривате, путем картице, до износа уплаћених 

средстава. 
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Добављач на  крају месеца доставља Наручиоцу коначан рачун за испоручене 

деривате  заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице. 

 

Члан 7. 

Коначна вредност добара зависиће од количине добара које ће се сукцесивно 

испоручивати у периоду важења уговора, а сагласно потребама и на захтев Наручиоца, 

с тим да иста не може прелазити уговорену вредност добара из чл. 2 овог Уговора. 

 

Члан 8. 

Добављач  се обавезује да изврши испоруку бензина евро премијум БМБ 95 који 

по квалитету и карактеристикама испуњава захтеве дефинисане Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Сл. Гласник РС", 

бр.111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017 и 120/2017-испр.) - стандард SRPS EN 228. 

 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име гаранције за 

добро извршење посла, Наручиоцу преда оригинал сопствену бланко меницу потписану 

оригиналним потписом, са клаузулом  «без протеста», оригинал Овлашћење за попуну 

менице – Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала 

меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је 

меница регистрована, насловљено на Републички секретаријат за јавне политике,  у 

износу од 10% од уговорене цене(без ПДВ-а), са роком важности 30 дана дуже од 

уговореног рока за коначно извршење посла. 

 

Члан 10. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може након 

закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 

набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 

вредности уговора не може бити већа од вредности из члана 39. став 1. Закона. 

 

Члан 11. 

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне 

стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих 

обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми електронском 

поштом или препорученом поштом. 

Члан 12. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише 

до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 13. 

Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају да друга 

страна не испуњава своје уговором преузете обавезе. 

О раскиду уговора уговорна страна је дужна да писмено обавести другу уговорну 

страну. 

Члан 14. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одговарајући 

позитивни законски и други прописи који се односе на предмет уговора. 
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Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа 

решавају споразумно, а ако то није могуће, надлежан је Привредни суд у Београду.  

 

Члан 16. 

 Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране и сачињен је у 4 

(четири) истоветна примерака, од којих су по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну. 

 

 

 

ДОБАВЉАЧ        НАРУЧИЛАЦ  

          

 

  

 
 

 

 

 

 

 


