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 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15, у даљем тексту 
Правилник), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.3/16, деловодни број 
Су.VIII-41-3/16-1 од 03.03.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку бр.3/16, деловодни број Су.VIII-41-3/16-2 од 03.03.2016. године, припремљена 
је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности добра –  
 погонског горива за моторна возила  ЈН бр.3/16 

 
 
 Конкурсна документација садржи: 
 
Табела 1 

Поглавље Назив поглавља Стр. 

 Садржај конкурсне документације 2 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 
III Врста, техничке карактеристике, количина и опис добра  5 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 6 

Изјава о испуњењу услова утврђених у чл.75. и 75. Закона када 
понуђач наступа самостално или у групи (Образац 1) 9 IV 

Изјава о испуњењу услова утврђених у чл. 75. и 76. Закона када 
понуђач наступа са подизвођачем (Образац 2) 11 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 
VI Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 21 
VII Модел уговора (Образац 4) 25 
VIII Образац изјаве о трошкова припреме понуде (Образац 5) 31 

IX Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 32 
X Овлашћење представника понуђача (Образац 7) 33 

 
 

Конкурсна документација има укупно 33 стране. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Подаци о наручиоцу: 
      Апелациони суд,  
       18106 Ниш, Улица Војводе Путника бб, 
       ПИБ 106400812, 
       Матични број 17773739, 
       Регистарски број 6162799514, 
       Шифра делатности 8423, 
       Интернет страница www.ni.ap.sud.rs 
 Адреса електронске поште (e-mail) uprava@ni.ap.sud.rs 
 Телефон управе суда 018/506-714 
 Факс 018/282-250 

 
1.2. Врста поступка 
 

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

1.3.  Предмет јавне набавке 
 
 Предмет јавне набавке број 3/16 је добро – материјал за саобраћај (безоловни 
бензин Евро премијум БМБ 95, Евро дизел гориво, уља, мазива и остали материјал за 
моторна возила) за потребе суда у 2016. години. 
 

 1.4.    Предметна јавна набавка није резервисана 
  

1.5.  Контакт 
  
 Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана 
од 10:00-12:00 часова на телефон 018/506-714, факс:018/282-250 и е-mail адреси 
uprava@ni.ap.sud.rs. Лице за контакт je Јелена Јанчетовић, секретар суда. 
 

1.6. Начин преузимања конкурсне документације 
 
 Документација се може преузети: 

 на порталу Управе за јавне набавке (portal.ujn.gov.rs) 
 на интернет презентацији суда (www.ni.ap.sud.rs) 
 непосредно на адреси наручиоца ул. Војводе Путника бб, у управи суда, у 

канцелирији бр. 14, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова. 
 

1.7. Начин и рок за достављање понуде 
 

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти 
или кутији на адресу наручиоца: Апелациони суд у Нишу, Улица Војводе Путника бб, 
18106 Ниш, са обавезном назнаком на лицу коверте: ''ПОНУДА за јавну набавку добра 
– материјал за саобраћај (безоловни бензин Евро премијум БМБ 95, Евро дизел гориво, 
уља, мазива и остали материјал за моторна возила) ЈНМВ бр. 3/16, конкурсна 
документација деловодни број Су. VIII-41-3/16-3 – НЕ ОТВАРАТИ'', препоручено 
поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести 
назив, адресу и број телефона Понуђача и лице за контакт. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести назив, 
адресу, број телефона и лице за контакт свих учесника у заједничкој понуди. 
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 29.03.2016. године до 12:00 часова. 

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

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

 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде у којој ће навести датум, сат и минут пријема понуде.  
 
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим. и по окончању поступка отварања понуда биће враћене 
неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене. 

 
1.8. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и о 

времену и начину подношења пуномоћја: 
 

Место отварања понуда: 
 
 Јавно отварање понуда обавиће се у згради суда у Улици Војвода Путник бб, у 
приземљу, у канцеларији број 8. 
 
Дан и сат отварања понуда:  29.03.2016. год са почетком у 13:00 часова. 
 
Време и начин подношења пуномоћја: Јавном отварању могу да присуствују 
овлашћени представници понуђача који морају имати овлашћење тј. пуномоћје које је 
саставни део конкурсне документације. Писмено овлашћење се предаје Комисији пре 
отварања понуда. Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење у поступку 
учествују као обична јавност. 
 
 1.9. Обавештење о року у којем ће наручилац донети одлуку о 
додели уговора: 
 
 Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, биће донета до 
30.03.2016. године. 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 2.1.     Предмет јавне набавке  
 
 Предмет јавне набавке 3/16 је добро - погонско гориво за моторна возила 
разврстано у две партије:  
 
 Партија 1 - безоловни бензин Евро премијум БМБ 95 
 Партија 2 - гасно уље Евро дизел  
 

2.2. Ознака из општег речника набавке 
 

 Ознака из општег речника набавки :  
- Безоловни бензин БМБ 95 -  09132100  
- Евро дизел   -  09134200 
- Уља и мазива  -  09211000  
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Предметна набавка је обликована у две партије - целине, тако да ће се након 
спроведеног поступка јавне набавке закључити уговор о јавној набавци за сваку партију 
посебно. 
 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА 
 И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБРА, 
 ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
3.1. Врста добра: 
 
Безоловни моторни бензин Евро премијум БМБ 95, гасно уље Евро дизел, уља, 

мазива и остали материјал за моторна возила - средства за аутокозметику. 
 

3.2. Техничке карактеристике 
 

Погонско гориво мора да задовољава важеће техничке стандарде и 
спецификације и бити у складу са важећим законским и подзаконским прописима 
Републике Србије, посебно са Правилником о техничким и другим захтевима за течна 
горива нафтног порекла (''Службени гласник РС'', број 123/12, 63/13, 75/13). 

 
 Количина и опис добра 

 
Наручилац задржава право, да у складу са својим потребама, путем дебитних 

платних картица у малопродајним објектима понуђача, купује погонска горива у 
процењеној укупној вредности од 941.666,67 дин. без ПДВ-а (1.130.000,00 дин. са ПДВ-
ом), разврстано по партијама: Партија 1 безоловни бензин Евро премијум БМБ 95 у 
вредности до 250.000,00 дин. без ПДВ-а (300.000,00 дин. са ПДВ-ом) и Партија 2 гасно 
уље Евро дизел у вредности до 666.666,67 дин. без ПДВ-а (800.000,00 дин. са ПДВ-ом) 
и уља, мазива и аутокозметику у укупној  вредности до 25.000,00 дин. без ПДВ-а 
(30.000,00 дин. са ПДВ-ом), с тим да не мора поручити целокупну количину из 
предметне јавне набавке. 
 
 Рок важности картице биће утврђен у складу са потписаним Уговором. Уношење 
ПИН-а је обавезан елемент за коришћење и заштиту картице. Продавац издаје картицу у 
року не дужем од 7 радних дана од дана потписивања Уговора. Трошкове издавања 
картице сноси Продавац. 
 
 

3.4.   Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције 
квалитета 
 
 Проверу квантитета за сваку појединачну испоруку вршиће за Наручиоца лице 
које је довезло  возило  на  сипање  горива,  тако  што  ће  пратити  и  проверавати  ток  
утакања горива. 
 
 У  свим  случајевима  када  лице  које  је  довезло  возило,  посумња  да  му  је у  
резервоар сипано мање горива од количине која је евидентирана на апарату, захтеваће 
објашњење односно допунску испоруку тј. усмено ће извршити рекламацију количине. 
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 Контролу испоруке количина добара, и праћење финансијских средстава везано  
за уговор, вршиће овлашћени представници Наручиоца. Овлашћена лица упоређиваће 
достављену спецификацију преузетог горива са свим примљеним појединачним 
фискалним рачунима. 
 
 Понуђач гарантује под материјалном и кривичном одговорношћу да моторна 
горива која испоручује по овој јавној набавци испуњавају све важеће захтеве поводом 
квалитета и усаглашености, у складу са одредбама важећег Правилника о техничким и 
другим захтевима за течна горива нафтног порекла. Усаглашеност захтева врше и 
контролишу надлежни државни органи. 
 
 Рок испоруке добара је сукцесивно према захтеву и потребама  наручиоца, почев 
од дана потписивања уговора обеју уговорних страна па све до истека важења уговора. 
 

Добра која су предмет ове набавке, испоручиваће се према потребама наручиоца 
на продајном месту, бензинској станици (пумпи) Понуђача. 

 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
 КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 
4.1. Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75. ЗЈН 

 
 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: 
 

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

 
4.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и 
давања мита, кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тач.2) Закона); 

 
4.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75. ст.1 
тач.4) Закона); 

 
4.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона): Решење које издаје Агенција за  
енергетику Републике Србије да поседује лиценцу за трговину нафтом и дериватима 
нафте или лиценцу за трговину на мало дериватима нафте (Сл. гл. РС бр. 117/2005, 
40/2006 и 44/2006, 44/2010)  

 
4.1.5. Понуђач је дужан да при састављању своје 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. (чл.75. ст.2) Закона) 
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4.2.  Додатни услови за понуђача прописани чл.76. ЗЈН 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона, и то: 
 
4.2.1. Неопходан финансијски капацитет – да је понуђач у претходној 

пословној години (2015. години) остварио приход од продаје добара која су предмет 
јавне набавке 3/16 већи од понуђене цене у понуди; 

 
4.2.2. Неопходан пословни капацитет -  да је понуђач у периоду од претходне 

три године пре објављивања позива за достављање понуда вршио испоруку предметних 
добара; 

 
4.2.3. Неопходан технички капацитет – Понуђач  мора  да  има  најмање 20  

бензинских станица - пумпи (у власништву или у закупу) на територији Републике  
Србије, а од тога мора имати најмање једну бензинску станицу – пумпу у седишту 
наручиоца - у Нишу и у градовима Београду, Крагујевцу и Новом Саду; 

 
4.2.4. Неопходан кадровски капацитет – да у моменту подношења понуде има 

у радном односу најмање једно запослено лице које ради на пословима који у 
непосредној вези са предметом јавне набавке. 

 
4.3. Услови које мора да испуни подизвођач 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл.75 став 1. тач.1) до 4) Закона и 
услов из чл.75. став 2. Закона, за део набавке које понуђач извршити преко подизвођача, 
док додатне услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава. 

 
4.4.    Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групe понуђача 
              
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тачке од 1) до 4) и став 2. Закона, а додатне 
услове за финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет испуњавају заједно. 

 
4.5.     Упутство како се доказује испуњеност услова 
 
4.5.1. Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, у складу са чл.77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у конкурсној документацији-
(Образац 1) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона, дефинисане 
овом конкурсном документацијом, и то: 
 
               (1) Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када 
наступа самостално или у заједничкој понуди за све понуђаче из групе (Образац 1) или 
 

(2) Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када 
наступа са подизвођачем ( Образац 1 и Образац 2) 
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4.5.2. Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) 
прописане ЗЈН за доказивање испуњености обавезних услова и додатних услова за 
финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет. Рок за достављање је 5 (пет) 
дана од достављања захтева. 

    
4.5.3. Понуђач чија је понуда цењена као најповољнија није дужан да доставља 

на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 
 
4.5.4. Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране 

овлашћеног лица и оверени печатом. Уколико су обрасци потписани од стране лица које 
није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити 
овлашћење за потписивање уз понуду. 

  
4.5.5. 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. 

 
Допунска напомена: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести 

Апелациони суд у Нишу о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи по доношењу одлуке, односно закључења уговора, 
односно током важења уговора и да је документује на прописан начин, са назнаком 
''Поступак ЈНМВ – добра: безоловног бензина БМБ 95 и Евро дизел горива за потребе 
суда у 2016. години, јавна набавка број 3/16. 
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(Образац 1) 
 
 

4.6. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. 
ЗЈН када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди 
као носилац групе   

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

 Понуђач ______________________________________ из ____________________,                                       
ул.__________________________ бр.____, матични број________________, шифра 
делатности________________, ПИБ_______________, рачун број___________________, 
код________________________, лице за контакт__________________________________,  
контакт телефон_______________, у поступку јавне набавке моторног горива одређеног 
у Партији _____ , број 3/16, испуњава све услове из чл.75. и 76. Закона, односно услове 
утврђене конкурсном документацијом, деловодни бр. Су. VIII-41-3/16-3, по  позиву бр. 
Су. VIII-41-3/16-4 од 18.03.2016. године за предметну јавну набавку и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2) Понуђач и његов законити заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања и давања 
мита, кривично дело преваре; 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији; 
4) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона: Решење које издаје Агенција за  
енергетику Републике Србије да поседује лиценцу за трговину нафтом и дериватима 
нафте или лиценцу за трговину на мало дериватима нафте (Сл.гл. РС бр. 117/2005, 
40/2006 и 44/2006, 44/2010) 
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине; 
6) Понуђач испуњава додатне услове тако што располаже неопходним финансијским, 
пословним, техничким и кадровским капацитетом и то: 

 у претходној пословној години (2015. години) остварио је приход од продаје који 
је већи од понуђене цене у понуди; 

 у периоду од претходне три године пре објављивања позива за достављање понуда 
вршио је испоруку предметних добара и уредно извршавао уговорне обавезе; 

  има најмање 20 бензинских станица - пумпи (у власништву или у закупу) на 
територији Републике Србије, а од тога имати најмање једну бензинску станицу – 
пумпу у седишту наручиоца - у Нишу и у градовима Београду, Крагујевцу и 
Новом Саду; 

 у моменту подношења понуде има у радном односу једног запосленог који ради на 
пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке 
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Напомена: У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у 
заједничкој понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац 
може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује 
испуњеност услова. 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити копирана у 
потребан број примерака тј. колико има чланова групе, потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе и оверена печатом. 
 

Место:_______________       Понуђач 
Датум __.__.2016. године                        М.П.                           ________________________ 

 

                                                                                                     (потпис овлашћеног лица)  
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(Образац 2) 

 
 

4.7.  Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник пoдизвођача дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 Подизвођач ______________________________________ из _________________,                                       
ул.__________________________ бр.____, матични број________________, шифра 
делатности________________, ПИБ_______________, рачун број___________________, 
код банке __________________________, лице за контакт _________________________,  
контакт телефон_______________, у поступку јавне набавке моторног горива – 
Партија_____, број 3/16, испуњава све услове из чл.75. Закона, односно услове утврђене 
конкурсном документацијом, деловодни број Су. VIII-41-3/16-3, по  позиву бр. Су. VIII-
41-3/16-4 од 18.03.2016. године за предметну јавну набавку и то: 
 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2) Подизвођач и његов законити заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања и давања 
мита, кривично дело преваре; 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 
 

Напомена: У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа са подизвођачем 
или подизвођач испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може 
да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност 
услова. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
 
Место:_______________                Подизвођач 
Датум __.__.2016. године                        М.П.                           ________________________ 

 

                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
  Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
додела уговора о јавној набавци мале вредности. 
 
  Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке 
одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини подносе у складу са 
конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија. 
 

 5.1. Језик на којем понуда мора бити састављена  
 
 Наручилац је припремио конкурсну документацију и вођење поступка јавне 
набавке на српском језику. 
 
 Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико се достављају докази 
на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик, Технички део 
документације може бити достављен и само на енглеском језику, при чему Наручилац 
задржава право да затражи превод делова или целе техничке документације. 
 
           5.2.  Начин на који понуда мора да буде сачињена  

 
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 

 
Сва документа у понуди треба да буде повезана јемствеником у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

 
Понуда мора бити на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, 

обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани 
и оверени печатом од стране одговорног лица понуђача. 

 
Уколико понуђач наступа самостално, документација из понуде, да би била 

исправна, мора да садржи следеће попуњене, потписане и оверене обрасце: 
 

  Табела 2 
Ред. бр. Назив обрасца Страна 

1. Образац изјаве о испуњењу услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1) 9 

2. Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 21 
3. Образац Модел уговора (Образац 4) 25 

4. Образац изјаве о трошковима припремања понуде (Образац 5) 
(Напомена: ова изјава није обавезна) 31 

5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 32 
  

 
Овлашћени представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из чл. 
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81. Закона о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно 
као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем. 

 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача, обрасце из конкурсне 

документације попуњава, потписује и оверава печатом сам понуђач или овлашћени 
представник Групе понуђача. Документација из понуде, да би била исправна, мора да 
садржи следеће обрасце : 

 
  Табела 3 
Ред. бр. Назив обрасца Страна 

1. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1)  9 

2. Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 21 
3. Модел уговора (Образац 4) 25 

4. Образац изјаве о трошковима припремања понуде (Образац 5)  
(Напомена: ова изјава није обавезна)  31 

5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 32 

6. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке  

  
 Сваки понуђач из групе понуђача, потписује и печатом оверава следеће обрасце:  
 
 Табела 4 
Ред. бр. Назив обрасца Страна 

7. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1)  9 

8. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 32 
    
 Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и 
оверава печатом следеће обрасце: 
 

 Табела 5 
 Ред. бр. Назив обрасца Страна 

1. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1)  9 

2. Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 21 
3. Модел уговора (Образац 4) 25 

4. Образац изјаве о трошковима припремања понуде (Образац 5)  
(Напомена: ова изјава није обавезна)  31 

5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 32 

6. Споразум којим се понуђач и подизвођач међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке  

 
Подизвођач доставља попуњен, потписан и оверен следећи образац: 
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 Табела 6 
 Ред. бр. Назив обрасца Страна 

7. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 2)  11 

8. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 32 
 

5.3. Јавна набавка је обликована у две партије. 
    
5.4. Понуда са варијантама није дозвољена. 
    
5.5. 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 наручиоца са 

обавезном назнаком, у зависности да ли се врши измена, допуна или опозива понуде, 
''Измена (или допуна, или опозив) за јавну набавку добра – моторног горива, ЈН 
3/16, деловодни број  Су. VIII-41-3/16, - НЕ ОТВАРАТИ''. 

 
На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти назначити да се ради о групи понуђача и 
навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за достављање понуда понуђач не може да повуче нити да 

мења своју понуду. 
 
5.6. 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или понуду подноси са 
подизвођачем.  

 
5.7.  Понуда са подизвођачем  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

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 предметне набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача. Уколико уговор 

о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача са подизвођачем, тај 
подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка без 
обзира на број подизвођача. 

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.  
 
5.8. Заједничка понуда  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач.1) до 6) 
Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђача који ће у име групе потписати уговор, 
 понуђача који ће у име групе дати средство обезбеђења, 
 понуђачу који ће издати рачун, 
 рачун на који ће бити извршено плаћање, 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
5.9. Начин и услови плаћања, као и друге околности од којих зависи  

прихватљивост понуде   
 
5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања - Купопродаја 

предметног добра врши се путем дебитних картица за гориво, тако што Наручилац 
одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење картица. 

 
  По пријему дебитних картица Наручилац је дужан да изврши авансну уплату на 
текући рачун понуђача, на основу предрачуна и по добијеној инструкцији понуђача. 
Након искоришћења целокупног износа који је уплатио Наручилац авансно уплаћује 
нови износ. 
 

На основу извршених уплата, Наручиоцу се на крају месеца издаје авансни 
рачун. Продавац једном месечно доставља купцу коначан рачун за испоручено гориво 
по типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице. 

 
5.9.2. Захтев у погледу испоруке добра – Продавац ће Наручиоцу гориво 

испоручивати на својим малопродајним местима (бензинским станицама), сукцесивно 
према потреби Наручиоца  

 
5.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде – Рок важења понуде не може 

бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, 
наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење важења рока 
понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење важења понуде не може мењати 
понуду. 

 
5.9.4. Гаранција – Давалац услуге је дужан да гарантује квалитет испоручене 

робе одређен важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 
нафтног порекла. 
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5.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 
понуди  

 
Цена мора бити изражена у динарима, заокружена на две децимале, без пореза 

на додату вредност, уколико није другачије назначено, исказана по јединици мере 
назначеној у Обрасцу понуде, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач 
има у реализацији предмета јавне набавке (увозна царина, испорука и сл.), с тим да ће 
се за оцену понуде узимати цена без ПДВ-а. Ако понуђена цена укључује увозну царину 
и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Обрасцу 
понуде у пољу „зависни трошкови“. Уколико понуђач у понуди наведе попусте и/или 
посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом 
избора најповољније понуде. 

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

складу са чл. 92. Закона. 
 
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у 
складу са понуђеним условима. 

 
5.11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу 

или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе 
где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским 
обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за 
извршење уговора о јавној набавци. 

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

финансија и привреде. 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
  
5.12. Средство финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
 
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави бланко 

сопствену меницу као средство обезбеђена за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом 
„без протеста“, наплативо на први позив „по виђењу“, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде баз ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Менично овлашћење мора бити у корист Купца. Рок 
важења менице је 30 дана након истека важења уговора. 

 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице мора да се продужи. 
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Наручилац ће уновчити меницу дату за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.  

 
5.13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља 

понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 
5.14. Додатне информације или појашњена у вези са припремањем 

понуде 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 

наручиоца ул. Војводе Путника бб, електронском поштом на e-mail uprava@ni.ap.sud.rs 
или факсом на број 018/282-250) тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде. 

 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију одбјавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 
Додатне информације или појашњења упућују се напоменом ''Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације Су VIII-41-3/16-3 
 
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. 
 
 
5.15. 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 примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
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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. 
 
5.16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на 

основу којих се додељује уговор и методологија за доделу 
пондера за сваки елемент критеријума   

 
Избор најповиљније понуде извршиће се применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“. 
 
Елементи критеријума за Партију 1: цена бензина на дан 21.03.2016. године, 

број бензинских станица у оба смера на путу Ниш-Београд-Ниш, Укупан број 
бензинских станица у Нишу, Београду, Крагујевцу и Новом Саду (у било којем граду 
понуђач мора да има бар једну бензинску станицу). 

 
Методологија примене критеријума: 

Елемент критеријума Формула  Максималан 
број пондера 

Цена бензина на дана 
21.03.2016. године 

60 х најнижа понуђена цена : 
понуђена цена  60 

Број бензинских станица у оба 
смера на путу Ниш-Београд-
Ниш 

20 х понуђени број станица : највећи 
број станица 20 

Укупан број бензинских 
станица у градовима Ниш, 
Крагујевац и Нови Сад 

20 х понуђени укупан број станица : 
највећи укупан број станица 20 

Укупан број пондера: 100 

 
 
Елементи критеријума за Партију 2: цена Евро дизела на дан 21.03.2016. 

године, број бензинских станица у оба смера на путу Ниш-Београд-Ниш, Укупан број 
бензинских станица у Нишу, Београду, Крагујевцу и Новом Саду (у било којем граду 
понуђач мора да има бар једну бензинску станицу). 

 
 

Методологија примене критеријума: 

Елемент критеријума Формула  Максималан 
број пондера 

Цена Евро дизела на дана 
21.03.2016. године 

60 х најнижа понуђена цена : 
понуђена цена  60 

Број бензинских станица у оба 
смера на путу Ниш-Београд-
Ниш 

20 х понуђени број станица : највећи 
број станица 20 
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Укупан број бензинских 
станица у градовима Ниш, 
Крагујевац и Нови Сад 

20 х понуђени укупан број станица : 
највећи укупан број станица 20 

Укупан број пондера: 100 

 
5.17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
истим бројем пондера    

 
Уколико две или више понуда за предметну партију имају исти број пондера, у 

смислу чл.126. ст.2. Закона, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 
има већи број бензинских станица на путу Ниш-Београд-Ниш, ако је и број станица 
једнак биће изабран понуђач који има већи број станица у граду Нишу, затим у 
Београду, Крагујевцу и Новом Саду.  

 
5.18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац 1 на страни 10 
конкурсне документације). 

 
5.19. Коришћење патената 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. 
 
5.20.  Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  
 
У случају да понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке 3/16 сматра да 

су му у овом поступку јавне набавке мале вредности повређена права, у року од 5 дана, 
може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје га наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail uprava@ni.ap.sud.rs, факсом на број 018/282-250 или препорученом пошиљком са 
повратницом, на адресу ул. Војводе Путника бб 18106 Ниш, и Републичкој комисији за 
заштиту права, на адресу Немањина 22-26 11000 Београд. 

 
Уз поднети захтев обавезно доставити доказ о извршеној уплати таксе на рачун 

буџета Републике Србије, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун бр.840-
30678845-06, шифра плаћања 253 или 153, са назнаком сврха уплате: Републичка 
административна такса за јавну набавку број 3/16. 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-171 Закона 

о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Линк са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm 
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5.21. Рок у којем ће уговор бити закључен  
 
Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. ЗЈН. 

 
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) ЗЈН. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

(Образац 3)  
6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

   
 

 На основу позива за јавну набавку добара – погонског горива за моторна возила, 
ЈН број 3/16, Партија_____, деловодни број Су. VIII-41-3/16-4 од 18.03.2016. године, 
дајем понуду како следи:  
 
Понуда број: __________________  Датум:_____________________ 
Назив понуђача/носиоца групе: ________________________________________________  
Адреса понуђача/носиоца групе (седиште):______________________________________  
Име особе за контакт:________________________________________________________ 
Овлашћено лице за потписивање уговора________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ______________________________________________________________  
Број рачуна понуђача и назив банке:____________________________________________ 
Матични број понуђача : ___________________________  ПИБ: ____________________  
 
У поступку јавне набавке мале вредности, наступам (у зависности од наступа, 
заокружити истакнуто слово праћено малом заградом на почетку реда и попунити 
једну од понуђених опција): 
 
А) самостално 
 
Б)  подносим заједничку понуду као носилац групе са следећим члановима групе:  
 
Напомена: Податке у делу Б) попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од предвиђених места у 
обрасцу, потребно је да се наведени образац копира у потребан број примерака, да се 
попуни за сваког учесника у заједничкој понуди и да се достави уз понуду. 
 
 
Назив члана групе: __________________________________________________________  
Седиште члана групе:________________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: _____________________________________________________________  
Текући рачун члана групе и назив банке:________________________________________ 
Матични број члана групе : ___________________________  
ПИБ члана групе: ___________________________________  
Заступник члана групе наведен у Агенцији за привредне 
регистре који може потписати уговор___________________________________________ 
 
Назив члана групе: __________________________________________________________  
Седиште члана групе:________________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: _____________________________________________________________  
Текући рачун члана групе и назив банке:________________________________________ 
Матични број члана групе : ___________________________  
ПИБ члана групе: ___________________________________  
Заступник члана групе наведен у Агенцији за привредне 
регистре који може потписати уговор___________________________________________  
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Назив члана групе: __________________________________________________________  
Седиште члана групе:________________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: _____________________________________________________________  
Текући рачун члана групе и назив банке:________________________________________ 
Матични број члана групе : ___________________________  
ПИБ члана групе: ___________________________________  
Заступник члана групе наведен у Агенцији за привредне 
регистре који може потписати уговор___________________________________________ 
 
B) са подизвођачем:   
 
Напомена: Податке о подизвођачу у делу В) попуњавају само они понуђачи који 
подносе понуду са поизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у обрасцу, потребно је да се образац копира у потребан број примерака, да 
се попуни за сваког подизвођача и достави уз понуду. 
 
Назив подизвођача: __________________________________________________________  
Адреса подизвођача (седиште):________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ______________________________________________________________  
Матични број подизвођача: ________________________ ПИБ:______________________  
Процентуално учешће подизвођача: _____%  
Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Назив подизвођача: __________________________________________________________  
Адреса подизвођача (седиште):________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ______________________________________________________________  
Матични број подизвођача: ________________________ ПИБ:______________________  
Процентуално учешће подизвођача: _____%  
Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач __________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
Назив подизвођача: __________________________________________________________  
Адреса подизвођача (седиште):________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ______________________________________________________________  
Матични број подизвођача: ________________________ ПИБ:______________________  
Процентуално учешће подизвођача: _____%  
Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач __________________________ 
___________________________________________________________________________  
 

Г) Рок важења понуде је _____ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана 
отварања понуде 
 

Д)  Начин плаћања предметног добра:_________________________________________  
 

Ђ)  Број малопродајних објеката на аутопуту Ниш-Београд: _____, Београд-Ниш: 
_____, укупно на аутопуту Ниш-Београд-Ниш:_________ 
 
Е)  Број малопродајних објеката на територији градова Ниш _____, Београд______, 
Крагујевац:______, Нови Сада:______, укупан број објеката не територији 
набројаних градова:_________. 
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ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА 
 

Партија 1 
Табела 7 

Назив добра Јед. 
мере 

Цена по 
јединици мере 
без ПДВ-а на 

дан 21.03.2016. 
год. 

Укупан број 
бензинских 

станица у оба 
смера на аутопуту 
Ниш-Београд-Ниш 

Укупан број 
бензинских станица 
у градовима Ниш, 

Београд, Крагујевац, 
Нови Сад 

Моторни 
безоловни бензин 

БМБ 95  
литар    

Максималан број 
пондера:  60 20 20 

Укупан број пондера за примену критеријума: 100 

 
 

Структура цене понуђених добара за Партију 1 
 Табела 8 

Цена добра без ПДВ-а по литру:  

Износ ПДВ-а  цену добра по литру :  

Укупна цена добра по литру :  

 
 
 

Партија 2 
Табела 9 

Назив добра Јед. 
мере 

Цена по 
јединици мере 
без ПДВ-а на 

дан 21.03.2016. 
год. 

Укупан број 
бензинских 

станица у оба 
смера на аутопуту 
Ниш-Београд-Ниш 

Укупан број 
бензинских станица 
у градовима Ниш, 

Београд, Крагујевац, 
Нови Сад 

Гасно уље Евро 
дизел  литар    

Максималан број 
пондера:  60 20 20 

Укупан број пондера за примену критеријума: 100 
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Структура цене понуђених добара за Партију 2 
 Табела 10 

Цена добра без ПДВ-а по литру:  

Износ ПДВ-а  цену добра по литру :  

Укупна цена добра по литру :  

 
 

Дана, __.__.2016. године   ПОНУЂАЧ/ члан групе-
носилац посла 

   
 

 М.П.  
   

 
  - одговорно лице - 

 
 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ 

   

   

   

- одговорно лице члана групе- - одговорно лице члана групе- - одговорно лице члана групе- 

М.П. М.П. М.П. 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

(Образац 4) 

УГОВОР О НАБАВЦИ ГОРИВА  
ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 

 
Закључен дана ___.___. 2016. године између: 
 

1. РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – АПЕЛАЦИОНИ СУД, са седиштем у Нишу, 
улица Војводе Путника бб, ПИБ 106400812, Матични број 17773739, 
Регистарски број 6162799514, Шифра делатности 8423, кога 
заступа председник суда Драган Јоцић, (у даљем тексту: Купац)  и  
 
2. Понуђач______________________________________________________, 
са седиштем у ______________________, ул. _____________________ бр. 
______, ПИБ ________________, матични број _______________, бр. тел. 
______________, е-mail __________________________, кога заступа 
директор ______________________________________  (у даљем тексту:  
Продавац) 
 
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, 
у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи) 
 

Предмет уговора Продавац ће извршити (заокружити) 

а) самостално 

б) са 

подизвођачем___________________________________из________________

___________ 

 правни акт о ангажовању подизвођача бр.   _________________________ 

 _____________________________________из__________________________  

 правни акт о ангажовању подизвођача бр.  _________________________ 

в) заједнички са _____________________________________из__________________________ 

  _____________________________________из__________________________ 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке и којим је одређен носилац групе понуђача 
бр._____________________________ 
 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 
- да је Купац, на основу чл.39. ст.6. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, спровео поступак за јавну 
набавку мале вредности добара – погонског горива за потребе Апелационог суда у 
Нишу, број 3/16, по позиву број Су. VIII-41-3/16-4  од 18.03.2016. године; 

- да је Продавац добра дана __.__.2016. године доставио понуду број 
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___________________ за Партију _________, која у потпуности одговара условима из 
конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни је део Уговора; 

- да је Купац Одлуком о додели уговора број ____________________, од  
__.__.2016. године, изабрао Продавца добара за набавку погонског горива за моторна 
возила за потребе Апелационог суда; 

- да Купац овај уговор закључује на основу чл.108. Закона у границама 
процењене вредности јавне набавке 

- да је саставни део уговора Образац понуде са структуром цене (Образац3) из 
конкурсне документације. 

 
ОСНОВ И ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1.  

 
Купац је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. Су. VIII-

41-3/16, Одлуком о доделу уговора бр.____________________ од __.__.2016. године 
изабрао као најповољнију понуду понуђача, сада Продавца, бр.________________ 
од__.__.2016. године за Партију _______ 
 
 Предмет овог уговора је набавка погонског горива за моторна возила 
______________________________________________________________ (навести врсту 
горива) за потребе Купца коришћењем дебитне - компанијске картице (у даљем тексту 
Картица). 
 

Продавац се обавезује да купцу испоручује предметно гориво на свим 
бензинским станицама на територији Републике Србије. 

  
Купац се обавезује да продавцу достави потписан и печатом оверен списак 

својих моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом 
нафтних деривата  који представља саставни део овог уговора.  
 

Купац се обавезује да за свако своје возило искључиво од Продавца купује 
гориво наведено у спецификацији из претходног става.  

 
 Закључивањем овог уговора, Купац прихвата сва права и обавезе утврђене 
Општим правилима и условима за издавање и коришћење дебитне картице за гориво, 
који чини саставни део овог уговора.  
 
 Испорука наведеног горива вршиће се сукцесивно за време трајања уговора, на 
бензинским пумпама понуђача, а према потреби Купца, и то у свему према условима из 
конкурсне документације и прихваћене понуде. 
 

ЦЕНА 
Члан 2. 

 
Цене погонског горива за моторна возила, уља, мазива и осталог материјала за 

превозна средства утврђене су одлуком Продавца у складу са Законом и подзаконским 
актима. Цене предметних добара су цене важеће на дан преузимања робе на бензинским 
станицама Продавца.  

 
Цена безоловног моторног бензина Евро премиум БМБ 95 на дан 21.03.2016. 

године  износи  ______________ динара по литру без ПДВ-а, односно ______________ 
динара по литру са ПДВ-ом. 
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У случају када на бензинској пумпи нема безоловног бензина БМБ 95, Продавац 

одобрава да Купац платном картицом може да купи потребну количину бензина БМБ 98 
по цени важећој за тај дан. 

 
Цена гасног уља Евро дизел на дан 21.03.2016. године  износи  ______________ 

динара по литру без ПДВ-а, односно ______________ динара по литру са ПДВ-ом. 
 
Понуђена цена предметног горива мора да садржи све трошкове које ће Продавац 

имати у поступку извршења повереног посла и никакви накнадни трошкови неће бити 
признати од стране Купца.  

 
Испорука предметног горива, уља, мазива и осталог материјала за превозна 

средства вршиће се по ценовнику Продавца који ће се усклађивати са ценом на 
тржишту. 
 
 Продавац је дужан да се придржава цена из понуде, до чије промене може доћи 
само из оправданих разлога услед поремећаја на тржишту, инфлаторних кретања и и 
промене фискалних обавеза на ову врсту добра (акцизе и сл.), и то уз сагласност обе 
уговорне стране. 
 

 Укупна вредност овог уговора може бити и нижа, а у зависности од потреба 
Купца. У том случају вредност уговора одредиће се према стварно испорученим 
односно преузетим количинама. 

  
ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ 

 
Члан 3. 

 
Картица коју издаје Продавац, а која је средство евидентирања купопродајних 

трансакција нафтних деривата, уља, мазива и осталог материјала за моторна возила које 
врши Купац (у даљем тексту Картица). Картице се издају Купцу након потписивања 
Уговора о продаји нафтних деривата, сагласно Захтеву и Спецификацији возила за 
издавање картица.  

 
 Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по по свакој картици, на основу 
достављених података од стране купца. 
  
 Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картице, о чему се саставља 
Записник који потписују овлашћени представници обе уговорне стране. 
   
 Купац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло до 
злоупотребе или губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења 
Картице о томе без одлагања обавести продавца у писаној форми. 
 
 Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу 
картице, исту утврди неважећом. 
 
 У случају раскида уговора, Купац је дужан да Картице врати Продавцу. Уколико 
Купац не врати картице у року од 30 дана након раскида уговора, Продавац ће купцу 
фактурисати издате, а не враћене Картице по цени од 5 евра, прерачунато у динарима по 
средњем курсу НБС на дан обрачуна. 
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 Уколико се  Купац не придржава одредби овог уговора, Продавац задржава право 
блокирања и одузимања свих издатих картица. 
 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 4. 

 
Купац одређује висину и динамику уплата на рачун Продавца 

бр._________________________________ код_________________________________. 
 
Купац  уплату врши на основу предрачуна и према инструкцијама продавца. Број 

предрачуна важи само за једну уплату Купца, при чему приликом сваке уплате Купац 
наводи број новог предрачуна који добија од продавца у пољу позив на број у налогу за 
плаћање. 

 
На основи извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун. 
 
Купац може преузети нафтне деривате путем Картице, до износа уплаћених 

средстава. 
 
Продавац једном месечно доставља Купцу коначан рачун за испоручено гориво, 

заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картица. 
 
 

КВАЛИТЕТ ГОРИВА И РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА  
 

Члан 5. 
 

Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ( сл. гласник РС бр 
97/2010).  

 
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком 

случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања 
/пријема робе, у случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за 
недостатак.  

 
У случају приговора на количину робе, купац одмах обавештава продавца, који је 

дужан да упути надлежне за решавање рекламација који ће на лицу места утврдити 
чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.  

 
У случају приговора на квалитет робе,  купац одмах обавештава продавца, који 

упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.  
 
Уколико купац не поступи у складу са ставом 1-3 овог члана, његова рекламација 

се неће разматрати.  
 
Купац и продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка 

свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.  
 
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове рекламације сноси 

купац.  
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ВИША СИЛА  
 

Члан 6. 
 

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе : 
поплава, земљотрес, саобраћајне и природне катастрофе, акта међународних 
организација или органа и других догађаја који се нису могли избећи или предвидети, а 
који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорене 
обавезе.  

 
Продавац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта 

нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама 
прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтиних 
деривата, кваровима или непланираним ремонтима рафинерија, нафтовода и сличним 
догађајима. 
 

 РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 7. 
 

Овај уговор се закључује на годину дана од датума потписивања уговора обе 
уговорне стране.  

 
У случају да нека одредба, односно неки од прилога овог уговора престану да 

буду у складу са важећим законским прописима или актима и одлукама Продавца, на 
послове из овог уговора примењиваће се прописи, односно акта и одлуке Продавца који 
су ступили на снагу. 

 
Уговорна страна на чијој страни је настала измена дужна је да, о измени из 

претходног става овог члана, писменим путем обавести другу уговорну страну у року 
од 5 радних дана од датума ступања измене на снагу.  
 

Члан 8. 
 

Купац је сагласан да на основу одредби овог текста уговора са Продавцем 
потпише уговор који ближе уређује продају предметног горива путем корпоративних 
картица.   

 
                               

РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 9. 
 

Уговорне стране су се споразумеле да у случају битних поремећаја на тржишту и 
повећања цена, Купац задржава право да раскине уговор. 

 
 

МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 10. 
 
Уговорне стране су сагласне да наручилац добра може реализовати достављену 

бланко сопствену меницу у случају: 
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-   једностраног отказивања испорука од стране Продавца,  
- испоруке мањих количина од тражених  
 

 
 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 11. 
 

 Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 
обострану сагласност уговорних страна.  
 

Након закључења уговора о јавној набавци, Наручилац може без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 
може повећати максимално до 5% укупне вредности првобитно закљученог уговора на 
основу члана 115. Закона. 
 

Члан 12. 
 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 13. 
  
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном, 
спорове ће решавати Привредни суд у Нишу. 
 

Члан 14. 
 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
 
 

НАРУЧИЛАЦ  ПРОДАВАЦ  ДОБРА 
   

Драган Јоцић,  
 

Председник суда 

  

 
Напомена: У случају да буду изабрани различити понуђачи по партијама тада ће 
са бити закључени уговори са понуђачима за сваку партију посебно. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

(Образац 5) 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, 
                                                                                              навести назив понуђача  

доставља укупан износ и структура трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 
Табела 9 

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС 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 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
             Датум:                                               М.П.                            Попис понуђача  
_____________                                       _________________  
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

(Образац 6) 
 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________,  
                                                                      (Назив понуђача / подизвођача) 

даје: 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у 
поступку јавне набавке канцеларијског материјала број 3/16, деловодни број  Су. VIII-
41-3/16, по позиву бр. Су. VIII-41-3/16-4 од 18.03.2016. године, 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, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација 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. став1. тачка2) Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву 
ископирати у потребан број примерака. 
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X ПУНОМОЋЈЕ 
 

 
(Образац 7) 

 
Назив и седиште понуђач: ____________________________________________________ 
Жиро рачун и назив банке: ___________________________________________________ 
Матични број предузећа : __________________________  ПИБ: ____________________  
Особа за контакт: ___________________________ Тел/фах/e-mail: __________________  
Понуда број: __________________  Датум:_____________________ 
 
 

На основу  позива  Апелационог  суда у Нишу за достављање понуде за 
испоруку канцеларијског материјала, прилажем  следеће:  
 
 

П У Н О М О Ћ Ј Е  
за учешће у поступку јавног отварања понуда 

 
..................................................................................., из ............................................................. 
( име и презиме лица које представља понуђача)             (адреса пребивалишта) 
власника личне карте број .................................... издате од ...................................................  
ЈМБГ ...................................... , који се овлашћује да  у  име  
............................................................................из ..............................................................
 ( назив понуђача )                                                 
присуствује јавном отварању понуда за набавку погонског горива за моторна возила, по  
позиву бр. Су. VIII-41-3/16-4 од 18.03.2016. године.  
 

Овлашћени представник има право заступања понуђача у свим елементима 
који су предвиђени у поступку јавног отварања понуда, као што су увид у податке који 
се уносе у записник за све понуђаче и упућивање примедби на садржај записника и 
примедбе на процедуру отварања понуда.  

 
Представник је овлашћен за потписивање записника и преузимање копије 

записника.  
 
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге 

сврхе се не може користити. 
 

 
 
Дана,__.__.2016. године     М. П.       Потпис одговорног лица 
  
 

        ______________________  

 


