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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/15, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 13/18-1 и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку 13/18-2, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку у отвореном поступку за набавку добара – моторна 
горива 

ЈН бр.13/18  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 
 

 
 
 
 

III 

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

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова са изјавама 
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V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 
 

VI Образац понуде 20 
 

VII Mодел уговора 24 
 

 
VIII 

Образац структуре ценe са упутством како да се 
попуни 

26 
 

IX Образац трошкова припреме понуде 27 
 

X Образац изјаве о независној понуди 28 
 

 
XI 

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

29 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .....................................  ЈП Водовод и канализација Пирот 
Адреса: …........................................  ул. Војводе Мишића 36 
ПИБ.................................................... 100385085 
МБ...................................................... 07131518 
Интернет страница:.........................   www.pivoda.rs 
Одговорно лице..................................Зоран Николић 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 13/18 су: добра – набавка моторног горива за 
обављање делатности. Ознака из ОРН: 09100000. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
контакт: Правна служба 010/343-388 локал 107,063 1037977  
Владимир Митић, Гордана Милошевић 
Mail> lukanac@yahoo.com 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
-Предмет јавне набавке бр. 13/18 су добра – набавка моторног горива за 
обављање делатности. Ознака из ОРН: 09100000 
 
2. Партије:  
 
- нема      

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 
Предмет набавке: моторна горива   
   

  Ред 
бр 

Опис производа   Јед. мере Кол. 

1. Evro premijum BMB 95 lit  25.000 

2. Evro dizel lit  25.000 

3. Aditivirani Evro dizel lit      10.000 

4. TNG lit    2.000 

 
ОПШТЕ  НАПОМЕНЕ  

 
Квалитет 
Понуђач је дужан да за све време трајања уговора обезбеди испоруку одговарајућих 
количина предметних добара према спецификацији која морају својим квалитетом 
задовољавати све захтеве стандарда одређене важећим Правилником о техничким и 
другим захтевима за течна горива нафтног порекла(„Сл. гласник РС“,бр111/2015,106/2016 
и 60/2017) и Сертификатом произвођача уколико за одређену врсту горива није донет 
важећи пропис.   
Важећи правилници    за   тнг  
ТНГ (течни нафтни гас) мора да задовољава све захтеве дефинисане Правилником о 
техничким и другим захтевима за течни нафтни гас  (Сл. гласник РС број 97/10 од 
21.12.2010.), Правилник о измени правилника о техничким и другим захтевима за течни 
нафтни гас (Сл. гласник РС број 123/2012  од 28.12.2012.) и Правилник о изменама и 
допунама правилника о техничким и другим захтевима за за течни нафтни гас (Сл. гласник 
РС 63/2013 од 19.07.2013). 
Место, начин и рок испоруке 
Наручилац ће предметна добра преузимати сукцесивно, у складу са својим стварним 
потребама.  
Понуђач је дужан да наручиоцу  обезбеди најмање 20 корпоративних,односно 
компанијских картица.  
Понуђач је дужан да у својим малопродајним објектима – бензинским пумпама предметна 
добра испоручи одмах, на захтев овлашћеног лица наручиоца, путем корпоративних, 
односно компанијских картица. 
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Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Добављача (продавца) у складу са 

кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Испоручене 

нафтне деривате Добављача ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 

испоруке који подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране Купца на 

бензинским станицама Добављача. Цене дате у понуди морају бити релевантне на дан 

подношења понуда* и у складу са политиком понуђача, озбиљне и проверљиве, а све 

то због специфичности природе добара која се набављају и специфичности тржишта 

исте, како би биле сврсисходне приликом оцене и рангирања понуда и примене 

критеријума „најнижа понуђена цена“. 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави ценовник који је важећи на дан 

подношења понуда* најмање у једном малопродајном објекту на територији Града 

Пирота који има понуђена добра, како би Комисија за јавне набавке могла да упореди 

те јединичне цене предметних добара са понуђеним. 

 

*као дан подношења понуде ће се узети дан када је понуда заведена, односно 

датумирана за на то предвиђеном месту, од стране понуђача и иста треба бити 

саобразна са ценом у неком од малопродајних објеката на територији Града Пирота 

на тај дан, што ће Комисија проверавати. 

 

Уколико јединичне цене добара из понуде нису идентичне ценама из достављеног 

ценовника, понуђач је дужан да уз понуду достави образложење и разлог таквог 

одступања. Ако је разлог за исто пословна политика понуђача који даје цену са 

попустом наручилац ће прихватити такво образложење и уколико понуда таквог 

понуђача буде најповољнија, разлика у понуђеним јединичним ценама и јединичним 

ценама предметних добара у назначеном малопродајном објекту на територији Града 

Пирота од стране понуђача**, биће узета као износ попуста (фиксни) који ће се 

примењивати за све време извршења уговора.  

 

**у случају да понуђач не назначи малопродајни објекат на територији Града Пирота 

који ће бити репрезентативан за поређење са јединичним ценама предметних добара 

из понуде, Комисија ће узети малопродајни објекат који има најнижу цену горива - 

ЕВРО ДИЗЕЛ. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75 Закона и то: 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  
3) 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; 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (Лиценца Агенције 
за енергетику Републике Србије). 
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито 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, као и да му није изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за 
подношење понуда 
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

1) Финансијски капацитет- Да није био у блокади дуже од седам дана за протеклих 
дванаест месеци; 
2) Технички капацитет> 
- да има најмање једну (1) бензинску пумпу на територији града Пирота са радним 
временом од 06 – 24 часа и најмање по једну бензинску пумпу у оба смера на аутопуту 
Е75 на релацији Ниш – Београд са радним временом од 00 – 24 часа. 
- ON LINE  информацини систем за детаљан преглед свих трансакција и то: увид у 
трансакције, електронска контрола трошкова, које може да види само клијент (заштита 
са шифром улазака у електронске ON LINE услуге), блокада, деблокада и наручивање 
картица; точење горива и финансијске трансакције на понуђеним пумпама морају се 
пратити преко једног портала. Уколико  се подноси заједничка понуда, сви учесници 
морају имати обједињене податке о свим точењима са понуђених пумпи на једном 
месту-порталу. 
 
 
 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач. 1) до 4) 
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Закона, наведене у тачки 1.1.овог одељка и  услов из чл.75.став 1. тач.5) Закона, за 
део набавке који ће  понуђач извршити преко подизвођача.  
 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 
5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 
поверио извршење тог дела набавке. 
 
1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1) до 4) Закона, наведене у тачки 1.1. 
овог одељка а додатне услове наведене у тачки 1.2. овог одељка испуњавају заједно. 
Услов из члана 75.став 1.тач. 5) Закона наведен у тачки 1.1. овог одељка , дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове из чл.76.Закона понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
За набавку бр. 13/18 – набавка моторног горива 

  
2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл.77. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

Услов из 
Закона 

ДОКАЗИ 

Правна лица Предузетници Физичка лица 

чл.75ст.1. 
тач.1) 

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

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

Нема обавезу 
достављања 

Не постоји захтев у погледу старости или датума издавања документа  

чл.75ст.1. 
тач.2) 

За правно лице:  
1. Извод из казнене 
евиденције, односно уверење 
Основног суда на чијем 
подручју је 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 Вишег суда у 
Београду којим се потврђује 
да правно лице није 
осуђивано за кривична дела 
организованог криминала 
За законског заступника:  
1.  Извод из казнене 
евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе 
МУП-а, којом се потврђује да 
законски засупник понуђача 
није осуђиван за кривична 
дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може 
поднети надлежној полицијској 
управи МУП-а на чијој 
територији је то лице рођено 
или према месту 
пребивалишта тог лица). 
Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан 
је да достави доказ за 

Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, 
којом 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 
надлежној полицијској управи 
МУП-а на чијој територији је то 
лице рођено или према месту 
пребивалишта тог лица). 

 

Извод из казнене 
евиденције, односно 
уверење надлежне 
полицијске управе МУП-
а, којом 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 
надлежној полицијској 
управи МУП-а на чијој 
територији је то лице 
рођено или према месту 
пребивалишта тог лица). 
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сваког од њих. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
Посебна напомена:  
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
преставништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.   

Услов из 
Закона 

ДОКАЗИ 

Правна лица Предузетници Физичка лица 
 Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда   

чл.75ст.1. 
тач.3) 

1.Уверење Пореске управе 
Министарсво финансија и 
привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе  
2. Уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних 
прихода  
или  
Поврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач 

налази у посуку приватизације. 

1.Уверење Пореске управе 
Министарсво финансија и 
привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе  
2. Уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних 
прихода  
или  
Поврду Агенције за 
риватизацију да се понуђач 
налази у посуку 

приватизације. 

1.Уверење Пореске 
управе Министарсво 
финансија и привреде да 
је измирио доспеле 
порезе и доприносе  
2. Уверење надлежне 
управе локалне 
самоуправе да је 
измирио обавезе по 
основу изворних 
локалних јавних прихода  
или  
Поврду Агенције за 
риватизацију да се 
понуђач налази у посуку 

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

чл.75ст.1. 
тач.4) 

1. Важеће Решење о давању 
Лиценце за обављање 
трговине дериватима нафте 
издато од стране Агенције за 
енергетику Републике Србије  

1. Важеће Решење о давању 
Лиценце за обављање 
трговине дериватима нафте 
издато од стране Агенције за 
енергетику Републике Србије  

1. Важеће Решење о 
давању Лиценце за 
обављање трговине 
дериватима нафте 
издато од стране 
Агенције за енергетику 
Републике Србије  

 
2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл.77. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА  

Услов из 
Закона 

ДОКАЗИ 

Правна лица Предузетници Физичка лица 

Финан 
сијски 

капацитет 

Извештај о бонитету за јавне 
набавке који издаје НБС – 
образац БОН-ЈН, или 
Потврда Народне банке 
Србије о броју дана 
неликвидности. 

Извештај о бонитету за јавне 
набавке који издаје НБС – 
образац БОН-ЈН, или 
Потврда Народне банке 
Србије о броју дана 
неликвидности. 

Извештај о бонитету за 
јавне набавке који издаје 
НБС – образац БОН-ЈН, 
или Потврда Народне 
банке Србије о броју 
дана неликвидности. 

Датум издавања не може бити старији од 6 месеци од дана објављивања Јавног позива 

Технички 
капацитет 

1.Изјава понуђача о 
поседовању најмање једне 
бензинске пумпе на 
територији града Пирота са 

радним временом од 06-24ч и 
најмање по једну бензинску 

1.Изјава понуђача о 
поседовању најмање 1 (једне) 
бензинске пумпе на 
територији града Пирота са 

радним временом од 06-24ч и 
најмање по једну бензинску 

1.Изјава понуђача о 
поседовању најмање 1 
(једне) бензинске пумпе 
на територији града 

Пирота р.в. 06-24ч и 
најмање по једну 
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пумпу у оба смера на 
аутопуту Е75 на релацији 
Ниш – Београд са радним 
временом од 00 – 24 часа. 
 

2. Изјава понуђача о 
поседовању он лине 
информационог система са 
линком ка порталу на ком 
се могу проверити наводи о 
поседовању система. 

пумпу у оба смера на 
аутопуту Е75 на релацији 
Ниш – Београд са радним 
временом од 00 – 24 часа. 
 

2. Изјава понуђача о 
поседовању он лине 
информационог система са 
линком ка порталу на ком 
се могу проверити наводи о 
поседовању система 

бензинску пумпу у оба 
смера на аутопуту Е75 
на релацији Ниш – 
Београд са радним 
временом од 00 – 24 
часа. 
2. Изјава понуђача о 
поседовању он лине 
информационог 
система са линком ка 
порталу на ком се могу 
проверити наводи о 
поседовању система 
 

  

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из чл.75.ст.1.тач. 1) до 4) Закона, а доказ 
из члана 75.ст.1.тач.5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопхјодна испуњеност тог услова. 
Додатне услове из чл.76.Закона понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из чл.75.ст.1.тач.1) до 4) Закона, а 
доказ из чл.75.ст.1.тач.5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.  
  
Докази о испуњености обавезних услова могу се достављати у неовереним копијама, 
а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Напомена:  Лице које је уписано у јавни регистрар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре  није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 
обавезних услова из  
чл.75.ст.1.тач.1) до 4) Закона.  
Лица уписана у регистар понуђача дужна су да приликом подношења понуде 
докажу испуњеност услова из чл.75.ст.1.тач. 5) Закона, узимајући у обзир околност 
да уписом у регистар понуђача не испуњавају и наведени обавезни услов из Закона.       
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду уколико не садржи доказе 
одређене Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци тражени у оквиру услова јавно доступни.  
 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 
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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. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе.  
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин.   
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3. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ  
ДОДАТНОГ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.76. ЗАКОНА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА  

 
 
 
У складу са чланом 77.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  
 
                                                                   
 

ИЗЈАВУ  
 
 
Понуђач _____________________________________________________ (навести назив 
понуђача)  
 
располаже захтеваним техничким капацитетом, односно  

- да има ________(уписати број) бензинских пумпи на територији града Пирота са 
радним временом од 06-24ч и најмање по једну бензинску пумпу у оба смера на 
аутопуту Е75 на релацији Ниш – Београд са радним временом од 00 – 24 часа 

- да има он лине информациони систем са линком ка порталу на ком се могу 
проверити наводи о поседовању система., 
 за реализацију уговора закљученог у отвореном поступку бр. 13/18  за набавку 
моторних горива  

  
     

 
 

 
Датум:_________________         Потпис овлашћеног 
лица 
 
Место:_________________                                 (М.П)                             
_________________________ 

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити пописана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача  из групе понуђача и оверена печатом. 
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4.  ОБРАЗАЦ -ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА И ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА   

 
(Према чл. 75. став 2. Закона) 

 
 
 

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

                                                                   
 

ИЗЈАВУ 
 
 
Понуђач _____________________________________________________ (навести назив 
понуђача)  
 
у поступку јавне набавке бр. 13/18  за набавку моторних горива  
      
поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине и гарантујем да је ималац 
права интелектуалне својине, као и да му није изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за 
подношење понуда. 
 
 
 
 
 
Датум:_________________         Потпис овлашћеног 
лица 
 
Место:_________________                                 (М.П)                             
_________________________ 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити пописана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача  из групе понуђача и оверена печатом. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈП Водовод и канализација Пирот, улица Војводе 
Мишића број 36, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара - набавка 
моторног горива, ЈН бр. 13/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.09.2018. 
године до 12 часова. Отварање понуда ће се обавити задњег дана рока у 12:30 
часова. 
   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
    
3.  ПАРТИЈЕ:  
     - нема 
      
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: ЈП Водовод и 
канализација Пирот улица Војводе Мишића 36,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара –  набавка моторног горива, ЈН 
бр. 13/18. - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку - набавка моторног горива, ЈН бр. 13/18 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку - набавка моторног горива, ЈН бр. 13/18 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - набавка моторног горива, ЈН бр. 
13/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
  
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о: 



Конкурсна документација за ЈН бр.13/18         

  

 

16 

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, 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 набаци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
- Захтев у погледу рока важења понуде 
Понуда мора да важи  најмање  60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду.  
 
Наручилац ће предметна добра преузимати сукцесивно, у складу са својим 
стварним потребама.  
Понуђач је дужан да наручиоцу  обезбеди најмање 20 корпоративних,односно 
компанијских картица.  
Понуђач је дужан да у својим малопродајним објектима – бензинским пумпама 
предметна добра испоручи одмах, на захтев овлашћеног лица наручиоца, 
путем корпоративних, односно компанијских картица.  
 
10. 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. 



Конкурсна документација за ЈН бр.13/18         

  

 

17 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

Напомена: 
У случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуда објављен на 
страном језику, наручилац наводи податке о наведеним органима. 

 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
Изабрани понуђач је дужан да при потписивању уговора достави: 
- бланко сопствену меницу за добро извршење посла са меничним 
овлашћењем наизнос од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а и 
копију картона депонованих потписа. 
Менице ће се држати у благајни наручиоца све до испуњења уговорних 
обавеза,након чега се враћа. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у 
понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који 
у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен 
црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 
поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим 
цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну 
имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail lukanac@yahoo.com или факсом на 
број 010/343-388 локал 107 тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 
13/18 
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.  
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. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
цена“  
  
 
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
17. 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. 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је 
претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом 
ако је је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока 
за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао 
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није 
отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 
149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева 
из става 3. и 4. члана 149. Закона, 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 
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радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом 
захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку 
јавне набавке. 
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико 
оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев 
за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност 
већа од 120.000.000,00 динара.. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 
120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако 
збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама. 
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси 
након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, 
односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне 
набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се 
захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност 
већа од 120.000.000,00 динара.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 
 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће 
 елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. *Републичка 
комисијаможе да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачунадостављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
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(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. 
Закона. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 10 дана од објављивања одлуке на Порталу јн.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара 
- набавка моторног горива, ЈН бр. 13/18  
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Свака понуда у којој у обрасцу понуде за појединачне партије остане празно поље 
или се прецрта или стави тачка биће оцењена као неодговарајућа. 
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                                             ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                             

   _________________________________________________________ 

                   (Навести назив јавне набавке или редни број из огласа)    
 
    На овом обрасцу понуђач попуњава своју понуду: 
 

Редни  
Опис предмета 

 
Јед мере 

 
 Цена по 

литру 

 
Коли. 

Вредност без  

број ПДВ-а 

1 Евро премијум БМБ 95 литар  25000  

2 Еуро дизел литар  25000  

3 Адитивирани Еуро дизел литар  10000  

4 ТНГ литар        2000  

                                                                             

 

                   Укупно -вредност без ПДВ-а (1+2+3+4):   _____________ 

                                                                

                                                               Укупно са ПДВ:   _____________ 

-услови плаћања_____________________________________________ 

- *износ рабата / попуста који нуди понуђач ______________ (навести било 
проценат у цени литра или номиналне вредности у цени литра) 

* Није обавезно понудити рабат / попуст.  

Уколико понуђач нуди цену која се разликује од цене из достављеног ценовника 
у понуди навести процентуални или номинални износ који одговора тој разлици.  

Уколико је пословна политика понуђача таква да не нуди цене са урачунатим 
попустом, али да одобрава рабатне скале или количинске попусте, исто може 
понудити. 

Уколико понуђач нуди различите попусте по врсти горива, може сам уписати 
структуру попуста / рабата у наставку или у документу који доставља уз понуду. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
Датум:_________________         Потпис овлашћеног 
лица 
 
Место:_________________                                 (М.П)                             
_______________________             
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 VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

  

 

                   Закључен дана :   ______________________ између: 
 

1. ЈП  Водовод и канализација  Пирот које заступа директор Зоран 
Николић као наручилац  ( у даљем тексту: купац ). 

 
2. __________________________________________________________  
     ( у даљем тексту: продавац ). 

 

 Вредност уговора: _______________ динара  без ПДВ. 

Вредност уговора: _______________ динара  са ПДВ. 
 

Предмет  уговора: Купопродаја моторног горива  на основу конкурсне 
документације бр. 13/18.  

Саставни део уговора је понуда продавца - понуђача бр. __________ од 
_____________ која је у поступку јавне набавке добара - моторна горива број 
13/18, оцењена као најповољнија. 

       

 Члан 1. 

Купопродајна цена  производа, која су предмет овог уговора, 
износи______________ динара + _________ПДВ, утврђена понудом продавца 
бр._________ од __________.  
 

После закључивања уговора Цене  нафтних деривата утврђују се и 
мењају одлукама Продавца у складу са  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. 

 
Износ попуста/рабата који Добављач нуди ___________________ 

(било да је понуђен или да је разлика у понуђеној и цени из ценовника) 
 

 
Члан 2. 

 Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору  изврши у року од ---------
-- дана од дана пријема фактуре . Фактурисање се обавља 15-ог ( петнаестог)  
календарског дана у месецу за продају остварену у првих 15.( петнаест) 
календарских  дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају 
остварену од 16-ог  ( шеснаестог) календарског  у текућем месецу до краја 
месеца.  
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Члан 3. 

Продавац се обавезује да ће добра која су предмет овог уговора 
испоручивати сукцесивно у складу са стварним потребама Наручиоца. 
Продавац је дужан да Наручиоцу обезбеди најмање 20 корпоративних односно 
компанијских картица. Продавац је дужан да на својим малопродајним 
објектима - бензинским пумпама, предметна добра испоручи одмах на захтев 
овлашћеног лица наручиоца путем корпоративних односно компанијских 
картица. 
 
           Члан 4. 

Квалитет производа који су предмет овог уговора мора одговарати у 
потпуности важећим домаћим и међунарадним стандардима за ту врсту 
производа и уверењима о квалитету и атестима доставqеним уз понуду, као и 
захтевима  наручиоца-купца из тендерске документације. 

 
Уколико производ из предмета овог уговора не задовоqава квалитет и 

друге критеријуме наведене у овом Уговору, продавац је у обавези да у року од 
7 дана , о свом трошку, наручиоцу испоручи производе одговарајућег квалитета 
у складу са уговором и захтевима наручиоца тј. купца. 

                                              
                                                Члан 5. 
Уговорне стране су се сагласиле да се  евентуални спорови по овом 

Уговору решавају споразумно, а  у случају спора надлежан је Привредни суд у 
Нишу. 

     Члан 6. 
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге 

уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом да је своје 
уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

Раскид овог Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 
15 дана. 
      

Члан 7. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица 

испред обе уговорне стране, а важи и производи правно дејство до реализације 
уговорених обавеза обе уговорне стране, најдуже 12 (дванаест)  месеци.  

           
Члан 8. 

Уговор  је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака 
уговорна страна задржава по 3 (три). 
 
 
 
 
           ПРОДАВАЦ       КУПАЦ 
 
_______________________   ________________________ 
 



Конкурсна документација за ЈН бр.13/18         

  

 

28 

 

 

 

 

VIII  ОБРАЗАЦ СТУРКТУРЕ ЦЕНE СА УПУТСТВОМ KAKO ДА СЕ  ПОПУНИ 
За набавку бр. 13/18 

 

Табела 1  

Опис 

производа   

Јед. 

мере 

Јединична 

фактурна 

цена 

добављача 

Јединични 

зависни 

трошкови 

набавке 

Јединична 

набавна 

цена 

Јединична 

разлика у 

цени 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 
5 

(3+4) 
6 

7 

(5+6) 

8 

(7+ПДВ) 

Evro 

premijum 

BMB 95 
lit 

      

Evro dizel lit       

Aditivirani 

Evro dizel 
lit 

 

 

 

     

TNG lit       
 

УКУПНО 
  

 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

У колону 3 уписати- Јединичну фактурну цену добављача за производе из понуде 

У колону 4 уписати- Јединичне зависне трошкове набавке производа из понуде(трошкове транспорта,царине, 

шпедиције,осигурања и сл.) 

У колону 5 уписати-Јединичну набавну цену за производе из понуде(фактурна цена добављача+зависни трошкови) 

У колону 6 уписати- Јединичну разлику у цени између продајне и набавне цене 

У колону 7 уписати- Јединичну цену без ПДВ-а, која садржи набавну цену+разлику у цени 

У колону 8 уписати- Јединичну цену са ПДВ-ом, која садржи набавну цену+разлику у цени+ ПДВ 

У рубрици УКУПНО уписати- збир свих вредности из колоне 7 и из колоне 8 

 

 Табела 2  
        Опис 

производа   
Јед. мере Количина Укупна цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

Evro premijum BMB 

95 
lit 25.000 

  

Evro dizel lit 25.000   

Aditivirani Evro dizel lit  10.000 
 

 

 

TNG lit    2000   

 

УКУПНО: 

 

 

 

 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

У колону 4 уписати- Укупну цену без ПДВ-а за задату количину множећи са ценом из колоне 7 у табели 1  

У колону 5 уписати- Укупну цену са ПДВ-ом за задату количину множећи са ценом из колоне 8 у табели 1 

У рубрици УКУПНО уписати- збир свих вредности из колоне 4 и из колоне 5 

 

         Датум:_______________                                                                  Потпис овлашћеног лица 

          

         Место:_______________                          (М.П.)                                ____________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке - набавка моторног горива, бр 13/18, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач................................................................................. поступку јавне 
набавке - набавка моторног горива, бр 13/18, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и немају забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 


