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На основу члана 39.став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама „Сл.гласник РС“ 

бр.124/12, и члана 6. Правилника о обавезним елементима у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања услова „Сл.гласник РС“ бр.29/2013) и Правилника о изменама и 

допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 104/2013), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 2015-470/2 од 05.02.2015. 

и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, број 2015-470/3 од 05.02.2015. године, 

припремљена је 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара –

Горива 

број: ЈН 02/15  
 

 

 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 2 

2. Подаци о предмету јавне набавке 2 

3. 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

4 

4. Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 

5. Образац понуде 16 

6. Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 18 

7. Образац трошкова припреме понуде 19 

8. Образац изјаве о независној понуди 20 

 

9. 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 
21 

10. Модел уговора 22 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 24 
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I. Општи подаци о набавци 
 

 

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
 

Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац 

Адреса наручиоца: Цара Лазара 3/1,11500 Обреновац 

интернет страница наручиоца: www.toplovodobrenovac.org.rs 

ПИБ: 104764767 

МБ: 20233940 

Шифра делатности: 3530 

II. Подаци о предмету 
1.ВРСТА ПОСТУПКА јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

 

2.ВРСТА ПРЕДМЕТА: Набавка добара-горива. 

Назив и ознака из општег речника: 09100000 – горива  

 

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

 

4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

 

           

III. Остало 
1. НАЧИН ПРИПРЕМАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

- Понуде морају бити припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да 

испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности. 

Понуде које не буду испуниле ове захтеве неће се узимати у разматрање. 

- Понуде се подносе у писаној форми у затвореној коверти или кутији (затворена на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отварају) поштом или непосредно на писарницу, на адресу наручиоца ЈКП „Топловод“ - 

Обреновац, Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац са назнаком НЕ ОТВАРАТИ – 

Понуда по позиву за јавну набавку мале вредности, шифра јавне набавке ЈНМВ-Т-

02/15. 
 -  Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име особе за 

контакт. 

-  Рок за достављање понуда: 18.02.2015. године до 12
00 

 часова. 

-  Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 18.02.2015.године до 12
00 

 часова на 

писарницу наручиоца, односно на адресу ЈКП „Топловод“ - Обреновац, Војводе Мишића 

241, 11500 Обреновац. 
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2.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Јавно отварање понуда ће се обавити 18.02.2015. године у 12

3о
 часова у просторијама 

Наручиоца (ул. Војводе Мишића 241; 11500 Обреновац).  

Овлашћени представници који буду присуствовали јавном отварању понуда дужни су да 

поднесу оверена и потписана пуномоћја, најкасније у време отварања понуда. 

 

3.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
- Одлука о додели уговора или Одлука о обустави поступка биће донета у року од 10 

(десет дана) од дана отварања понуда. 

- Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора, 

односно Одлуке о обустави поступка јавне набавке, доставити исту понуђачима. 

- Одлука о додели уговора или Одлука о обустави поступка може бити достављена 

понуђачима од стране наручиоца непосредно, електронском поштом, факсом или путем 

поште препоручено са повратницом. Уколико се Одлука шаље електронским путем или 

факсом, наручилац мора имати потврду о пријему Одлуке од стране понуђача. 

- Ако понуђач одбије пријем Одлуке, сматра ће се да је одлука достављена дана када је 

пријем одбијен. 

 

4.КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА) 

Нада Продановић-комерцијална служба, е/маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs 

радним данима од 07:00-15:00 часова. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

БР.02/15  ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН. 
 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из члана 75.ЗЈН 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности мора доказати: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  

(чл.75. став 1. Тачка 1 ЗЈН) 

 

Као ДОКАЗ се доставља следеће за: 

 

Правно лице 

- извод из регистра Агенције за привредне регистре 

или 
- извод из регистра надлежног Привредног суда 

(установе) 

 

Предузетник 

- извод из регистра Агенције за привредне регистре 

или 
- извод из одговарајућег регистра 

 

Физичко лице 
/ 

/ 

 
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. став 1. Тачка 2 ЗЈН) 

 

Као ДОКАЗ се доставља следеће за: 

 

Правно лице 

извод из казнене евиденције, за: 

1.законски заступник-уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а 

2. правно лице- уверење надлежног суда 

 

Предузетник 
извод из казнене евиденције- уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а 

 

Физичко лице 
извод из казнене евиденције- уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а 

 

 

 

 

 

Напомена: 
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• Закон о одговорности правних лица за кривична дела – Казнену евиденцију 

води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица 

 

• Првостепени суд: 

a) кривична дела против привреде, против животне средине, примања или 

давања мита, кривично дело преваре: 
- Основни суд – за кривична дела за која је као главна казна предвиђена 

новчана казна или казна затвора ≤ 10 година 

- Виши суд - за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна 

затвора > 10 година. 

б)  Кривична дела организованог криминала – Виши суд у Београду 

 

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

објављивања односно слања позива за подношење понуда 

 

Као ДОКАЗ се доставља следеће за: 

 

Правно лице 
- Потврде привредног и прекршајног суда или 

- Потврда Агенције за привредне регистре 

 

Предузетник 
- Потврда прекршајног суда или 

- Потврда Агенције за привредне регистре 

 

Физичко лице - Потврда прекршајног суда 

 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе или друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији 

 

Као ДОКАЗ се доставља следеће за: 

 

Правно лице 

- Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде (порези и доприноси) 

- Уверење управе јавних прихода града, односно 

општине (изворни локални јавни приходи) 

 

Предузетник 

- Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде (порези и доприноси) 

- Уверење управе јавних прихода града, односно 

општине (изворни локални јавни приходи) 

 

 

Физичко лице 

- Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде (порези и доприноси) 

- Уверење управе јавних прихода града, односно 

општине (изворни локални јавни приходи) 
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5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Овај доказ 

мора се доставити уз понуду (не може се заменити Изјавом). 

 

Као ДОКАЗ се доставља следеће за: 

 

Правно лице 

Лиценца-дозвола  за обављање енергетске 

делатности- трговина моторним и другим горивима 

на станицама за снабдевање возила, утврђене 

Законом о енергетици (СЛ.гласник РС“ бр.57/2011, 

80/2011 – испр., 93/2012, 124/2012) коју издаје 

Агенције за енергетику Републике Србије.  

НАПОМЕНА: Лиценца коју понуђач доставља уз 

понуду мора бити важећа. 

 

Предузетник 

Лиценца-дозвола  за обављање енергетске 

делатности- трговина моторним и другим горивима 

на станицама за снабдевање возила, утврђене 

Законом о енергетици (СЛ.гласник РС“ бр.57/2011, 

80/2011 – испр., 93/2012, 124/2012) коју издаје 

Агенције за енергетику Републике Србије.  

НАПОМЕНА: Лиценца коју понуђач доставља уз 

понуду мора бити важећа 

 

Физичко лице 

Лиценца-дозвола  за обављање енергетске 

делатности- трговина моторним и другим горивима 

на станицама за снабдевање возила, утврђене 

Законом о енергетици (СЛ.гласник РС“ бр.57/2011, 

80/2011 – испр., 93/2012, 124/2012) коју издаје 

Агенције за енергетику Републике Србије.  

НАПОМЕНА: Лиценца коју понуђач доставља уз 

понуду мора бити важећа. 
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6. Да испуњава пословни капацитет, односно да је у претходне три године 

(рачунајући од дана отварања понуда) извршио испоруку предметних добара у 

вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, као доказ достављају се копије 

фактура. 

 

7. Да испуњава технички капацитет, односно да има најмање једну бензинску 

станицу у Обреновцу, као и минимум 20 бензинских станица на територији 

Републике Србије. Као доказ понуђач доставља списак својих  бензинских станица 

на терирорији Републике Србије са адресама, бројем телефона и особама за 

контакт. 

 
Напомена: Докази за тачке 2,3 и 4 не смеју бити старији од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда. (члан 77.став 3. ЗЈН), односно, морају бити издати након објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

 

Напомена: испуњеност услова из члана 75.став 1. тачке од 1. до 4. и члана 76 ЗЈН  

(пословни и технички капацитет) понуђач може потврдити потписивањем изјаве под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу (образац бр.3), чиме понуђач није дужан 

да доставља доказе за тачке 1, 2, 3, 4, 6, и 7. Доказ за испуњеност услова из члана 75. став 

1. тачка 5. понуђач мора да достави уз понуду (не може се заменити изјавом). 

     Уколико је понуђач потврдио испуњеност услова потписивањем изјаве, наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда 

оцењена као најповољнија да достави на увид оригинале или оверене копије свих или 

појединачних доказа о испуњености услова. Уколико понуђач у року од 5 (пет) дана не 

достави на увид оригинале или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Напомена: Понуђач није дужан да доставља доказе (Извод из АПР-а, скоринг издат од 

стране Народне банке) који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, 

али је дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
       Овим упутством прописује се начин и услови за попуњавање и сачињавање 

прихватљиве понуде, као и правне последице несачињавања понуде у складу са овим 

Упутством. 

       Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну 

документацију и утврде њену исправност, проуче све ставове и сваки појединачни 

документ. 

 

1. Језик понуде 
Понуда и сва пратећа документација (административна и техничка) морају бити на 

српском језику, с тим што је дозвољено достављање одговарајућих сертификата/атеста на 

енглеском језику. 

 

2. Припрема понуде 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуда се саставља и подноси у једном примерку и искључиво на обрасцима који чине 

саставни део конкурсне документације. 

       Образац понуде мора бити попуњен читко неким техничким средтством, али не и 

графитном оловком. 

        Понуђач је дужан да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за то, а 

која су означена "празним" линијама или пољима, односно да заокружи једну од 

понуђених опција,као и да стави печат и потпис овлашћеног лица понуђача, на местима 

где је таква могућност предвиђена, односно у: 

- техничкој спецификацији (образац бр.1),  

- у обрасцу понуде (образац бр.2),  

- изјави по основу члана 77.став.4. ЗЈН (образац бр.3), 

- обрасцу изјаве о независној понуди (образац бр.4),  

- обрасцу трошкова припремања понуде (образац бр.5),  

- изјави понуђача о поштовању обавеза на основу чл.75.став.2 ЗЈН (образац бр.6), и 

- моделу уговора.  

НАПОМЕНА: Понуда мора бити јасна, недвосмислена и на предвиђеним местима 

оверена печатом и потписом одговорног лица. 

НАПОМЕНА:Уколико је понуђач направио грешку у понуди и  када је неопходно да исту 

исправи  у том случају такву исправку мора оверити-иницијалима и печатом понуђача. 

3. Предметна Јавна набавка није обликована по партијама. 

4. Понуде са варијантама нису дозвољене. 

5. Начин измене, допуне или опозива понуде 
У складу са чланом 87.став 6.ЗЈН, понуђач може да у року за подношење понуде да 

измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив (повлачење) 

понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 

обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.  

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 

непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: ЈКП „TOПЛОВОД” Обреновац, ул. 

Цара Лазара бр. 3/1, 11500 Обреновац, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности, 

шифра јавне набавке ЈНМВ 02/15 – „НЕ ОТВАРАТИ”.   
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 
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понуда. 

 

6. Обавештење о самосталном наступу 

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 супротном наручилац је дужан да одбије све понуде које су 

поднете супротно овој забрани. 

 

7. Заједничка понуда 
          Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно ( пословни, технички капацитет). 

          Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

          Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наруциоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који се обавезно доставља уз 

понуду и мора да садржи следеће податке о: 

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

- Понуђацу који ће у име групе понуђача дати средство финансијског обезбеђења; 

- Понуђачу који ће издати рачун; 

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

- Обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква биће одбије од стране 

наруциоца. 

 

8. Понуда са подизвођачем 
          Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, односно подизвођачима. 

          Уколико подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да у понуди наведе да 

ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој 

понуди проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, а који не 

сме бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

                    Понуђач је дужан да уколико наручиоц захтева, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

          Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без 

обзира на број подизвођача. 

          Наруцилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке коју тај 

подизвођач извршава. 

9. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач 
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може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 

дела набавке. 

 

10. Подношење понуде од стране задруге 

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. 

 

11. Услови и начин плаћања, гарантни рок и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 

 

       Врста горива: према ЕУРО стандарду:  ЕУРО 5 

       Број бензинских станица на територији Републике Србије (навести у понуди), 
минимум једна БС на територији Обреновца и минимум 20 БС на територији Републике 

Србије, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање. 

      Начин плаћања: путем платних картица 

       Услови плаћања: Наручилац ће плаћање предметних добара извршити у законском 

року од дана пријема исправне фактуре (рачуна), односно у року од 15 дана од дана 

пријема исте. 

       Место испоруке који дефинише наручилац у позиву за достављање понуда су 

продајна места (бензинске станице) испоручиоца. 

       Рок испоруке који дефинише наручилац у позиву за достављање понуда је одмах (на 

лицу места) по доласку службених возила наручиоца на свим бензинским станицама на 

територији Републике Србије у периоду од  12 месеци од дана потписивања уговора 

(радно време БС Обреновац мора бити од 0-24ч). Уговор је важећи до коначне испоруке 

свих количина. Количине дате у спецификацији су планиране у оријентационом износу. 

Наручилац задржава право да набави већу или мању количину од планиране као и да 

одустане од дела набавке. 

       Рок важења понуде који дефинише наручилац у позиву за достављање понуда је 

минимум 30 дана од дана отварања понуда. Понуђач може у својој понуди дати дужи рок 

важења понуде, али не може бити краћи од 30 дана, у супротном понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. 

     Понуђач је дужан да да понуду у складу са условима које ја наручилац дефинисао у 

позиву за достављање понуда, јер у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

12. Валута 
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. 

Цена је фиксна и може се мењати једино сходно одлуци надлежних органа, којима 

се прописују цене нафтних деривата. 

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

складу са чланом 92. Закона. 
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13. 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 полититке. 

 

           

14. Заштита података (чување приспелих понуда и поверљивост података) 

          Наруцилац задржава све приспеле понуде у трајном власниству, уз обавезу да их 

може користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво 

одавање детаља из понуде који су оправдано означени као поверљиви, односно пословна 

тајна трећој страни од стране наручиоца није дозвољено, без претходне писмене 

сагласности понуђача 

        Уколико понуђач у понуди наводи податке које сматра поверљивим, дужан је да  их 

видно обележи назнаком “ПОВЕРЉИВО!!!” у горњем десном углу странице и да поред те 

ознаке стави свој параф и печат.  

        Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од знацаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 

15. Подаци које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове 

подизвођаче нису поверљиви и не представљају пословну тајну. 

 

16. Појашњење и додатне инфорамције конкурсне документације 
         Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наруциоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре 

истека рока за подношење понуде. 

 Наруцилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана 

пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију 

објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 Тражење додатних информација и појашњење конкурсне документације одвија се 

искључиво писаним путем, путем поште (ул. Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац), 

електронске поште n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs  или факсом (011/8728-237) 

радним данима од 7-15 часова. 

 

17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
          Наруцилац може после отварања понуда да захтева од понуђача додатна објашњења 

која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

контролу (увид) код понуђача, односно подизвођача. 

          Наруцилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака, 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном отварању понуда. 
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          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. 

 

18. Врста критеријума 

 

-Најнижа понуђена цена- 
 

 

19. резервни елементи критеријума, односно елементи критеријума за доделу 

уговора, када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 

истом понуђеном ценом 
      У случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом, наручилац ће дати 

предност понуђачу који има највећи број станица на територији Републике Србије, а  

уколико и након тога понуђачи буду једнаки, наручилац ће предност дати понуди оног 

понуђача који је први доставио понуду, односно чија је понуда прва заведена код 

наручиоца. 

 

20. Изјава понуђача о поштовању обавеза на основу члана 75.став 2. ЗЈН 
      На основу члана 75. став 2. ЗЈН понуђач је дужан да при састављању своје понуде 

наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине.  

      Наручилац је у конкурсној документацији ЈНМВ-Т-02/15 предвидео изјаву коју је 

понуђач дужан да потпише и печатира, као доказ да испуњава обавезе из члана 75. Став 2. 

ЗЈН.  

 

21. Обавештење 
            Накнаду за коришћење патената, као и одговорности за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

22. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача 
            Понуђац може сходно члану 149. ЗЈН поднети захтев за заштиту права Републичкој 

комисији и истовремено га предаје наруциоцу. 

            Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе из члана 151. ЗЈН. 

            Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике 

Србије, односно рачун број 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 динара, 

са позивом на број 9750-016,шифра плаћања 153, у сврху плаћања републичке 

административне таксе са назнаком јавне набавке на коју се односи, за корисника Буџет 

Републике Србије. 

 

 

23. Рок за закључење уговора 

          Наручилац ће закључити уговор са најповољнијим понуђачем у року од 8 (осам) 

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

          Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 

закључити уговор о јавној набавци, ако је поднета само једна понуда. 
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          Уколико је поднет захтев за заштиту права, уговор о јаваној набавци може бити 

потписан тек када је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.  

          Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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Образац бр.1 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА бр. 02/15 
(НАБАВКА ДОБАРА-горива) 

   

Јавно комунално предузеће “Топловод” - Обреновац, исказује потребе за набавком: 

                  набавка   14.000  литара моторног горива БЕНЗИН БМБ 95 - безоловни 

      набавка   8.000    литара моторног горива ЕУРОДИЗЕЛ 

  

1. Спецификација јавне набавке: 

 

РБ Назив добра Количина 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Моторно гориво  

БЕНЗИН БМБ 95 - безоловни 

 

 

Моторно гориво  

ЕУРОДИЗЕЛ 

 

 

14.000 

 

 

 

8.000 

  

 

1. Изабрани понуђач биће у обавези да обезбеди испоруку у Обреновцу, као и на 

свим малопродајним објектима (бензинским станицама) у његовом 

власништву. 

2. Набавке ће се вршити сукцесивно према потребама и конкретним захтевима 

Наручиоца, а наведене количине нису фиксне и могу се мењати у складу са 

потребама Наручиоца које се јаве током пословања. 

 

 

Потврђујемо да смо сагласни са свим наведеним условима: 

 

 

 

 

                                                         М.П.                                       _________________________ 
                                                                                                                            (потпис овлашћеног лица понуђача) 
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НАЧИН УСКЛАЂИВАЊА ЦЕНА: Цене у понуди дате су на дан сачињавања понуде. 

После закључења уговора цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама 

Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 

испоруке. Под даном испоруке подразумева се  дан преузимања робе од стране купца на 

бензинским станицама Продавца. 

 

 

 

Уколико понуђена добра не буду испуњавала све услови из техничке спецификације   

02/15, понуда ће се сматрати неодговарајућом и неће бити узета у разматрање од 

стране Комисије. 
 

                                                                                               Понуђач (носилац понуде) 

 

                                                                       М.П.              ______________________ 

                                                                                          Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ 

 

 

Назив добра  

 

 

Количина 

 

  

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

(по литри) 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

(по литри) 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност 

са 

ПДВ-ом 

 
1 2 4 5 6 7 = (4*5) 8 = (4*6) 

1 

 

 

 

Моторно 

гориво  

БЕНЗИН 

БМБ 95- 

безоловни 

14.000     

2 

Моторно 

гориво-  

еуродизел 
8.000  

 

 
 

 

 

 

3 У К У П Н О:   
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Образац бр.2 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - по јавној набавци мале вредности бр.02/15 

      Назив предмета набавке: набавка добара – горива 

 

• На основу позива за подношење понуда бр.02/15 дајемо следећу понуду: 

Назив понуђача (носиоца понуде): 

 

 

Адреса седишта понуђача(носиоца 

понуде): 

 

Матични број понуђача (носиоца 

понуде): 

 

ПИБ понуђача (носица понуде): 

 

 

Број рачуна и назив банке понуђача 
(носиоца понуде): 

 

Овлашћено лице понуђача (носиоца 

понуде): 

 

Особа за контакт понуђача (носиоца 

понуде): 

 

Број телефона за контакт понуђача 
(носиоца понуђача): 

 

 

• Укупна вредност понуде – цена  

           ________________________________________________________________________ 

  (уписати вредност у динарима без ПДВ-а) 

            Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, не попуњава ово поље. 

            _______________________________________________________________________ 

  (уписати вредност ПДВ-а) 

           Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, не попуњава ово поље. 

________________________________________________________________________ 

  (уписати вредност у динарима са ПДВ-ом) 

           Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а,попуњава само ово поље. 

 

• Понуду подносимо: 

 
А) самостално                            Б) као заједничку понуду                          В) са подизвођачем 

 

Назив Адреса седишта Матични број ПИБ Овлашћено лице 

1.     

2.     

3.     

4.     
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- Понуђач је дужан да заокружи одговоре под А, Б или В. 

- Уколико понуђач наступа са групом понуђача или са подизвођачем, дужан је да 

попуни табелу у којој уписује податке за све понуђаче из групе понуђача, или податке 

за подивођаче. 

 

• Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу: 

 

Назив подизвођача 
Проценат набавке  који 

се поверава подизвођачу 

Део предмета набавке који се 

поверава подизвођачу 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може 

бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче), не може 

бити већи од 50 %. 

• Врста горива: према ЕУРО стандарду:  ЕУРО 5 

• Број бензинских станица на територији Републике Србије:  
1) Обреновац: _____________  

2) Република Србија: _____________________ 

(понуђач уписује број бензинских станица које поседује) 

• Начин плаћања: путем платних картица 

• Услови плаћања: Наручилац ће плаћање предметних добара извршити у законском 

року од дана пријема исправне фактуре (рачуна), односно у року од 15 дана од дана 

пријема исте. 

• Место испоруке: мора бити обезбеђено на свим бензинским станицама понуђача на 

територији Републике Србије. 

• Рок испоруке: одмах (на лицу места) по доласку службених возила наручиоца на свим 

бензинским станицама на територији Републике Србије у периоду од  12 месеци од 

дана потписивања уговора (радно време БС Обреновац мора бити од 0-24ч).  

• Важност понуде до закључења уговора:____________ дана, од дана отварања понуде 

      Напомена: не може бити краћи од 30 дана од дана отварање понуде.       

• Гаранција квалитета: Гарантујемо да ће испоручена добра у свему бити у складу са 

техничком спецификацијом бр.02/15, односно са захтевима Наручиоца. 

 

                                                                            

     

                                                                                               Понуђач (носилац понуде): 

 

                                                                         М.П.               ______________________ 

                                                                                         Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац бр.3 

 

     На основу члана  77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                           (фирма и седиште понуђача) 

_______________________________ даје следећу: 

 

И З Ј А В У 
 

            ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ТВРДИМО ДА ИСПУЊАВАМО СВЕ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ОДНОСНО УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 

4) („Сл. гласник РС“ број 124/2012), КАО И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ 

ПРОПИСАО НАРУЦИЛАЦ У ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02/15 (предмет набавке: набавка добара-

горива), А КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОСЛОВНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ, ИЗ 

ЧЛАНА 76. ЗЈН. 

 

                                       м.п.           _____________________________ 

                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача                             
                                                                                  

м.п.    _____________________________                м.п.          _____________________________ 

     Потпис овлашћеног лица подизвођача                             Потпис овлашћеног лица члана 

                                                                                                                заједничке понуде 
                                                                                  

м.п.    _____________________________                м.п.          _____________________________ 

     Потпис овлашћеног лица подизвођача                             Потпис овлашћеног лица члана 

                                                                                                                заједничке понуде 
 

м.п.    _____________________________                м.п.          _____________________________ 

     Потпис овлашћеног лица подизвођача                             Потпис овлашћеног лица члана 

                                                                                                                заједничке понуде 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач доставља заједничку понуду или понуду са подизвођачем, а 

испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4), и додатних услова који су 

прописани ЗЈН и овим позивом за подношење понуда, доказује достављањем ове изјаве, ову 

изјаву су такође дужни да потпишу и печатирају овлашћена лица  подизвођача, односно 

чланова заједничке понуде (на местима која су предвиђена за подизвођаче, односно чланове 

заједничке понуде), чиме доказује да и они испуњавају обавезне услове из члана 75. Став 1. 

Тачка 1) до 4), и додатних услова који су прописани ЗЈН и овим позивом за подношење 

понуда.   

НАПОМЕНА: Уколико понуђач достави ову изјаву, наручилац може пре доношења одлуке 

о додели уговора да затражи од понуђача (члана заједничке понуде или подизвођача), чија је 

понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености обавезних и додатних услова, који су прописани ЗЈН и овим 

позивом за подношење понуда. 
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Образац бр.4 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

        У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012) ____________________________________________________ 

                                                           (фирма и седиште понуђача) 

__________________________________________________________________ даје следећу: 

  

 

И З Ј А В У 
 

 

              ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ТВРДИМО ДА ПОНУДА ЗАВЕДЕНА КОД НАС ПОД БРОЈЕМ _________ ОД 

_____________ ГОДИНЕ, ПРИПРЕМЉЕНЕ НА ОСНОВУ ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

БР.02/15 (предмет набавке: набавка добара-горива), ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, 

БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂАЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ЛИЦИМА.  
 
 
 
 
                                                                                               Понуђач (носилац понуде): 

 

                                                                         М.П.               ______________________ 

                                                                                          Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац бр.5 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 на основу позива за подношење понуда за ЈНМВ-Т-02/15 дајемо следећу понуду: 

 

               Опис трошкова 

 

                      Износ 

1. 
 

 
 

2. 
 

 
 

3. 
 

 
 

4. 
 

 
 

5. 
 

 
 

6. Укупно:  

 

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова. (члан 88. Став 2. ЗЈН) 

 

НАПОМЕНА: Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или 

модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. (члан 88.став 3. ЗЈН).  

У складу са тим, у табели горе, понуђач може навести трошкове припремања понуде, 

поред  описа трошкова које је навео наручилац, понуђач може навести и друге објективне 

трошкове, које је имао, а који су проистекли по основу припремања понуде. 

Напомена: Уколико понуђач није имао трошкове припремања понуде, дужан је само да 

потпише и печатира овај образац. 

                                                                                               Понуђач (носилац понуде): 

 

                                                                         М.П.              ______________________ 

                                                                                         Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац бр.6 

 

     

 

 

 

  На основу члана  75. Став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                           (фирма и седиште понуђача) 

_______________________________ даје следећу: 

 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

 

 

            ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ТВРДИМО ДА ИСПУЊАВАМО СВЕ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ОДНОСНО УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. („Сл. гласник 

РС“ број 124/2012),ОДНОСНО ДА СМО ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02/15 (предмет набавке: 

набавка добара-горива) ПОШТОВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА 

РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕМО ДА СМО 

ИМАЛАЦ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ. 

 

 

 

 

                                       м.п.              _____________________________ 

                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача       
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МОДЕЛ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКА ДОБАРА – горива (јавна набавка ЈНМВ-Т-02/15) 

 

Закључен дана ___________2013. године између:  

 

1. Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 

Обреновац, које заступа директор Борис Ивковић, дипл.екон. (у даљем тексту: 

Наручилац), с једне стране и  

2. __________________________________________ из ___________________________ 
      (назив Добављача) 

 ___________________________________________________________________________________________________________,
                  (пуна адреса седишта Добављача) 

 мат. број_________________, ПИБ _____________________, текући рачун број 

_______________________ који се води код __________________________________  
                  (назив банке) 

које-га заступа _______________________________________ (у даљем тексту:  
               (функција и име и презиме одговорног лица Добављача) 

Добављач), са друге стране 

 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

1) Да је ЈКП „Топловод“ Обреновац покренуо поступак јавне набавке добара у 

поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/15 (шифра: ЈНМВ – Т – 

02/15); 

2) Да је по спровођењу законом прописаног поступка, као наповољнија 

изабрана понуда Добављача _____________________________________; 
     (назив Добављача) 

3) Да је изабрани Добављач учествовао у јавној набавци 

_____________________________________; 
          (самостално/као учесник у заједничкој понуди/са подизвођачем) 

4) Да су учесници заједничке понуде: 

 

� Носилац______________________кога заступа_____________________ 

� Учесник______________________кога заступа______________________ 

� Учесник______________________кога заступа______________________ 

� Учесник______________________кога заступа______________________ 
(попунити у случају заједничке понуде) 

5) Да ће подизвођачу/има _______________________________________ 

_____________________________________________________________ бити  
         (назив(и) подизвођача) 

 поверени следећи послови___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(навести део послова који ће бити поверени подизвођачу/има ако Добављач наступања са подизвођачем/има) 
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Члан 1. 

Предмет овог Уговора је јавна набавка добара – горива, и то: 

- ЕУРОДИЗЕЛ 

- ЕУРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 
 

 

Члан 2. 

ЈКП „Топловод“ Обреновац је као Наручилац предвидео средства за предметну јавну 

набавку у свом Програму пословања за 2015. годину – конто 51300: горива односно 

позиција број 1.1.28  у Плану јавних набавки. 

 

 

Члан 3. 

Вредност предмета Уговора из чл. 1. овог Уговора износи _______________ динара,  
            (уписати вредност без ПДВ из Понуде) 

ПДВ обрачунат по стопи ____% износи _____________ динара, 

                  (уписати износ ПДВ из Понуде) 

а укупна вредност са ПДВ-ом износи _____________ динара 
       (уписати вредност са ПДВ-ом из Понуде) 

(словима: ______________________________________________________________). 

У цену су урачунати сви пратећи трошкови (транспорт и сл.). 

 

Члан 4. 

Цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем 

цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 

испоруке. Под даном испоруке подразумева се  дан преузимања робе од стране купца на 

бензинским станицама Продавца. 

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да сву робу испоручи у количини и стандарду („Еуро 5“), на начин 

и по ценама дефинисаном од стране Наручиоца техничком спецификацијом и конкурсном 

документацијом, који чине саставни део овог Уговора. 

 

 

Члан 6. 

Понуђач се обавезује да обезбеди могућност да добра из чл. 1. овог Уговора испоручи на 

свим бензинским станицама на територији Републике Србије. 

 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да цену испоручених добара из овог Уговора исплати Понуђачу у 

року од 15 (петнаест) дана од дана фактурисања, путем платних картица. 

 

 

 

 



          

 
 

Страна 24 од 24

Члан 8. 

Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања уговора. Уколико 

се предвиђена средства исцрпе пре тог временског периода, уговор ће се сматрати 

реализованим. 

 

Члан 9. 

 

   Понуђач се обавезује да ће извршење овог уговора бити у потпуности у складу са 

одредбама позива и конкурсне документације чије одредбе је прихватио, као и у складу са 

важећим позитивно - правним прописима. 

 

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да ће се за сва питања која нису регулисана овим Уговором 

директно применити Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима и Опште 

узансе о промету робом. 

 

 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да све неспоразуме који могу проистећи из овог Уговора 

решавају мирним путем, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

 

Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 

страну. 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ:  ДОБАВЉАЧ: 

ЈКП „Топловод“ Обреновац    

директор,  
(Уписати назив Добављача) 

  
(Уписати функцију одговорног лица Добављача) 

Борис Ивковић, дипл.екон.  
(потпис одговорног лица Добављача) 

  
(Име и презиме одговорног лица Добављача, штампаним словима) 

 

 

 

 

 

 

 


