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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015-у даљем 
тексту :ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке добара-горива за моторна возила, јавна набавка бр 1/2020, заведене под бр. 166/3  од 
24.02.2020 године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке  образована Решењем директора бр. 166/4 
од 24.02.2020,. год   припремила  је:   

 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА  
Поступак јавне набавке мале вредности  

  ЈНМВ бр. 1/2020 
Конкурсна документација садржи:  

Поглавље Назив поглавља Стр 

1 Општи подаци о јавној набавци 3 
2  Подаци о предмету јавне набавке 4 
3 Врста, техничке карактеристике, (спецификације)  4 

4 Техничка документација и планови  5 
5 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 
Обрасци којима се доказује испуњеност услова  из чл. 75. ЗЈН  
Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75 и 76  ЗЈН  
у    складу са чл. 77 ЗЈН. 
-Образац  изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75 и 76  
(уколико понуђач даје понуду са подизвођачем                                                                                  

6 
 
10 
 
 

6 Критеријуме за доделу уговора 12 
7 

Образац 7. 1)   
Образац 7. 2)    
Образац 7. 3) 
Образац 7. 4) 
Образац 7. 5) 
Образац 7. 6) 
Образац 7. 7) 
Образац 7.8) 
Образац 7. 9) 
Образац 7. 10) 
 
Образац 7. 11 

 
 
 

Образац 7.12 

Образац понуде који чине: 
- Општи подаци о понуђачу 
- Начин подношења понуде 
- Рок важења понуде 
- Предмет, цена и остали подаци битни за закључење уговора- 
 - Подаци о подизвођачу .. 
-  Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача 
-  Споразум чланова групе  понуђача 
-  Структура цене 
-  Образац трошкова припреме понуде   
-  Образац изјаве о независној понуди    
- Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине као и да  понуђач нема забрану обављања 
делатности  која је на снази у време подношења понуде (на основу 
члана 75. став 2. ЗЈН)______ 
-Изјава о поседовању бензинске станице  

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
23 

              8 -  Модел уговора 24 

9 Упутство понуђачима како да сачине понуду 29 

10 Менично овлашћење за повраћај аванса –образац 
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1  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1) Подаци о наручиоцу: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИИНДА  
Адреса: КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА 99. 
Интернет страница: www.gckikinda.org.rs 
Врста наручиоца: установа социјалне заштите за смештај корисника 

 
2) Предмет јавне набавке-добра- горива за  моторна возила 

 Назив из општег речника набавке – горива  
Ознака из општег речника набавке-ОРН  09100000 

   
3)  Врста поступка јавне набавке 

     Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  
 

4) Циљ поступка 
    Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити    
    закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. 
 

5) Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
       Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6) Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
       Не спроводи се електронска лицитација. 
  
7) Предметна набавка није обликована по партијама 
 
8)  Рок и начин подношења понуда  
     Рок за подношење понуда је 04.03.2020.године  до 13,00 
    Понуде са припадајућом документацијом, се подносе путем поште или непосредно (лично) у 
канцеларију административног радника радним данима  од 07.00 до 15.00 часова, у затвореној 
коверти, на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу тврдитида се 
први пут отвара. 
Понуде се достављају на адресу наручиоца: Геронтолошки центар Кикинда,  Генерала Драпшина 
99, са назнаком «Понуда за гориво  ЈНМВ 1/2020 – не отварати“ 
Понуђач на полеђини коверте наводи: назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за 
контакт. 
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до 04.03.2020.године до 
13:00 часова. 
 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. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу. 

 
Писане понуде припремају се и подносе у складу са Конкурсном документацијом. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда са варијантама није дозвољена 

9)  Време и место отварања понуда  
Јавно отварање понуда одржаће се 04.03.2020.године у 13 часова и 15 минута у радним 
просторијама Геронтолошког центра у Кикинди, Генерала Драпшина 99. 23 300 Кикинда.  
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице 
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10) У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за 
учешће у поступку јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 
 
 11) Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања 
понуда 
 
12)  Лице  за контакт:Бранка Иванишевић, дипл.правник 
тел/факс 0230/401-461; 434-675, 315-065 
 Е - mail: branka.ivanisevic@gckikinda.org.rs 
 
  

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1/2020....су добра- ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 
за службена возила Геронтолошког центра Кикинда. 
Назив из општег речника набавке – горива  
Ознака из општег речника набавке-ОРН  09100000  
Предмет набавке је следећа врста горива:  

     ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95,   ЕВРО ДИЗЕЛ,      АДИТИВИРАНИ ДИЗЕЛ /ЕВРО ДИЗЕЛ  „G DRIVE“   

 
2.2.Партије: Набавка није  обликована по  партијама 
 

3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА 

ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,  ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

3.1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације) 
р. бр. предмет јед. 

мере 
Коли 
чина 

спецификација артикла/квалитет 
 

1. 
ЕВРО ПРЕМИЈУМ 
 БМБ 95 
 

 
лит 

 
500 

 

Гориво – дизел и бензин, мора, у погледу 
квантитета и квалитета, да испуњава важеће 
стандарде и да је у складу са  Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна горива 
нафтног порекла.  („Службени гласник РС“ 
бр.111/2015, 106/2016,60/2017, 117/2017, 
120/2017, испр 50/2018, 101/2018 и 93 од 
26.децембра 2019).  
 

2. 
 
ЕВРО ДИЗЕЛ   

 
лит 

 
1500 

3. 

АДИТИВИРАНИ ДИЗЕЛ 
/ЕВРО ДИЗЕЛ 
„G DRIVE“ 

лит 3980 

 
 
3.2. КВАЛИТЕТ  
Понуђач гарантује квалитет испоручених добара утврђен Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр.111/2015, 106/2016, 
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60/2017,117/2017,120/2017,испр 50/2018,101/2018 и 93 од 26.децембра 2019).  
Понуђач се обавезује да ће Наручиоцу одобравати све попусте  на цене и количине  које одобрава 
 и другим  корпоративним клијентима, на основу важећих скала попуста, о чему писаним путем 
обавештава наручиоца. 
 Цена уговореног горива за возила  умањује се на основу преузетих количина  на месечном нивоу, 
 за календарски месец. 

  
3.3. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

Дата у спецификацији добара под тачком 3.1. 
Планирана количина је оквирна . 
Стварно купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној набавци може бити већа 

или мања од предвиђене количине, у зависности од потреба Наручиоца.  
Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН,након закључења уговора без 

спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора 
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

Понуђач мора да понуди сва добра захтевана и наведена од стране Наручиоца у захтеваној 
количини, односно Понуда мора у свему да одговара захтевима дефинисаним конкурсном 
документацијом Наручиоца, у супротном понуда ће бити неодговарајућа и одбиће се као 
неприхватљива. 
 

3.4. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
Понуђач обезбеђује квалитет који мора да задовољи све захтеве стандарда одређене 

важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 
У случају утврђених недостатака у квантитету испоручених добара, Наручилац одмах, а 

најкасније у року од 24 часа, обавештава Добављача, који је дужан да упути Комисију за решавање 
рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички 
записник. 

У случају приговора на квалитет робе, Наручилац одмах обавештава Добављача који 
упућује стручно лице ради узорковања добара која се даје на анализу. 

Уколико понуђач, својом кривицом, не испоручи дизел и бензин одговарајућег квалитета 
који је установљен према важећим домаћим и међународним прописима,  Понуђач ће надокнадити 
сву материјалну штету проистеклу услед недостатка квалитета горива.  
 
3.5. РОК, МЕСТО ИСПОРУКЕ                                                                                                                   
Испорука се врши сукцесивно у складу са захтевима и потребама Наручиоца, на бензинским 
станицама понуђача.  
Место испоруке су све бензинске пумпе понуђача на територији Републике Србије, сваким даном, 
укључујући и дане викенда и празника и без временског ограничења  
 
3.6. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: Нису предвиђене. 

 
       4  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ,  
Конкурсна документација за предметну јавну набавку не садржи техничку документацију и 
планове 
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5  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗЈН 
 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

__________________________________________________________________________ 
5.1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Ред.б . ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН 

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

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 или давања мита, 
кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3.  (члан 75. став 1. тачка 3) брисан 
 

4.  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) Закона); 

5.  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности  која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола  предвиђена посебним прописима  (чл.75. ст.1 тачка 
5. ЗЈН) тј. да поседује важећу Лиценцу за обављање енергетске делатности  
трговине  моторним и другим горивима  на станицама за снабдевање  превозних 
средстава,  издату од стране Агенције за енергетку Републике Србије 

6.  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН 

7. Да Понуђач располаже довољним техничким капацитетом: 
односно да у моменту подношења понуде поседује/користи најмање једну бензинску 
станицу на подручју града Кикинда, у кругу од 5 км удаљености од  објекта-седишта 
наручиоц- Кикинда,  Генерала Драпшина 99, на којој врши продају наведених врста 
горива. 

 
5.1.1.Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави 
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75 став 1 тачка 5) Закона, за део набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави ОП 
образац лица овлашћеног за заступање. 
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. понуђача, мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1,2,4 Закона. 
5.1.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81.ЗЈН 
Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона 
о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити ОП образац лица овлашћеног за заступање. 
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   5.2  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН 

1)  прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и конкурсном 
документацијом за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа 
надлежног за њихово издавање 

5.2.1. Д О К А З И  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
1.ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ПРАВНО ЛИЦЕ Извод из регистра АПР, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда 
ПРЕДУЗЕТНИК Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра 
ФИЗИЧКО лице / 
Орган надлежан 
за издавање: 

Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) 
Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган 

2. ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а- 
НАПОМЕНА: : не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.  Понуђач који има више законских 
заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника 
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ 
1) Извод из казнене евиденције, односно Уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељењаза организовани криминал Вишег суда у Београду, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

за законског заступника: 
3) Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих 
 ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а којом се потврђује да није 
осуђиван за: неко од кривичних дела као члан орган. криминалне групе,-за кривична дела против привреде,-
кривична дела против животне средине-кривично дело примања или давања мита-кривично дело преваре 
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника 
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 
- ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
-Извод из казнене евиденције основног, првостепеног суда на чијем подручју  је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица 
-Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду 
-Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може 
поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 
- ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:  
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети према месту 
рођења, али и према месту пребивалишта). 
3. УВЕРЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И УВЕРЕЊА  
НАДЛЕЖНЕ УПРАВЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 Напомена: Не може бити старија од два месеца пред отварања понуда уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника 
-ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИКЕ ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 -Уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
-Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације 
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 



Геронтолошки центар Кикинда, конкурсна документација ЈНМВ 1/2020                                                  8 
 
 

Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа  према месту седишта пореског обвезника 
правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 
наплату одређене врсте јавног прихода. 
Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског 
обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за 
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 
Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене 
изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је 
дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних организација. 

4. ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  ТРГОВИНЕ  МОТОРНИМ И 
ДРУГИМ ГОРИВИМА  НА СТАНИЦАМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ  ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА,  
издату од стране Агенције за енергетку Републике Србије   (Лиценца се доставља као неоверена копија) 
ОРГАН НАДЛЕЖАН:  АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РС  
5. ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  КОЈА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО  КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА.  
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси 
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом  

5.2 2. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНОГ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

Изјава понуђача Да  располаже довољним техничким капацитетом: 
односно да у моменту подношења понуде поседује/користи најмање једну бензинску станицу на 
подручју града Кикинда, у кругу од 5 км удаљености од  објекта-седишта наручиоц- Кикинда,  
Генерала Драпшина 99, на којој врши продају наведених врста горива. 
Доставити попуњену писану изјаву из конкурсне документације, са уписаном  адресом 
бензинске пумпе, потписану и оверену од  стране понуђача. 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ДОКАЗУЈЕ  

У ОВОМ ПОСТУПКУ 
5.2.3. 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ОВОМ ПОСТУПКУ  ДОКАЗУЈЕ  СЕ  
НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН 

1) ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА, ЧЛ.75. ТАЧКЕ  1.,-4. за учешће у поступку 
предметне јавне набавке , у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН (Сл. гласник Републике Србије 
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), понуђач доказује достављањем  
    
 ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ПОТВРЂУЈЕ ДА   ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ из члана 75 ЗЈН тачка 1-4 дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача  и оверена печатом.  
Уз изјаву доставити ОП образац. 
Уколико образац потписује  лице које није овлашћено за заступање , потребно је уз понуду 
доставити овлашћењ за заступање. 
 
    2) ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНОГ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 
1. ТАЧКА 5) ЗЈН понуђач доказује достављањем  
       
ВАЖЕЋЕ  ЛИЦЕНЦЕ - ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  ТРГОВИНЕ  
МОТОРНИМ И ДРУГИМ ГОРИВИМА  НА СТАНИЦАМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ  
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ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 145/2014 и 95/2018-др.) И ИЗДАТУ ОД 
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ. 
 

3) ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 СТАВ 2 ДОКАЗУЈЕ  
се достављањем ИЗЈАВЕ КОЈА ЈЕ саставни део конкурсне документације – образац 7.11 

 
4) ДОДАТНИ УСЛОВ ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ 

Изјаве понуђача да у моменту подношења понуде поседује/користи најмање једну бензинску 
станицу на подручју града Кикинда, у кругу од 5 км удаљености од  објекта-седишта 
наручиоц- Кикинда,  Генерала Драпшина 99, на којој врши продају наведених врста горива  

Доставити попуњену писану изјаву из конкурсне документације, са уписаном  адресом 
бензинске пумпе, потписану и оверену од  стране понуђача. 
 
Понуђач НИЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 77. став 1. тачке од 1) до 
4) ЗЈН уз понуду (обавезни услови). Наведене доказе о испуњености услова понуђач може 
доставити у неовереним копијама. Наручилац МОЖЕ пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
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 о додели 
уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 
Уколико понуђач самостално подноси понуду, потребно је да овлашћено лице понуђача Образац 
изјаве о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, дате под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, уредно попуни,  овери потписом и печатом и достави у 
понуду 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се Образац изјаве о испуњености 
услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, дате под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, фотокопира за сваког понуђача из групе понуђача. 
Овлашћено лице сваког члана групе понуђача ће образац уредно попунити, оверити потписом и 
печатом и доставити у понуди. 
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, овлашћено лице подизвођача попуњава Образац 
изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76 Закона о јавним набавкама за подизвођача, дате под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 
Уколико понуђач има више подизвођача  умножиће Образац изјаве о испуњености услова из члана 
75. и члана 76. за подизвођача. 
 
3) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: 
.На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно 
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тач.1 до 4. 
ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ 
одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу 
на којој су тражени подаци јавно доступни.  
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 
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5.3.        ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  
ПРАВНА ФОРМА  
СЕДИШТЕ  
МАТИЧНИ БРОЈ  
ПИБ  

 
На основу члана 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, 
дајем следећу 

И З Ј А В У 

 
Понуђач у поступку јавне набавке добара мале вредности  

ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА-набавка број 1/2020, 
 испуњава све услове из чл. 75. Закона,  односно услове утврђене Конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку- ЈНМВ 1/2020 и то:   
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

3) - 
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

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

 
Одговорно изјављујем да су сви подаци садржани у понуди истинити и свестан сам да давање 
нетачних или непотпуних података може довести од искључења из овог поступка. 
 
Место и датум                                                                                                ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ: 
____________________                                                                                 ____________________ 
                 
                                                                                         М.П.                     овлаштено лице понуђача 
 
 
У прилогу изјаве –фотокопија лиценце. 
 
Напомена 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац изјаве умножити у довољном броју примерака. 
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 5.4.. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. . ЗЈН-за подизвођача 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-подизвођач 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА  
ПРАВНА ФОРМА  
СЕДИШТЕ  
МАТИЧНИ БРОЈ  
ПИБ  

 
На основу члана 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице подизвођача, 
дајем следећу 

И З Ј А В У 

 
Подизвођач у поступку јавне набавке добара мале вредности  

ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА-набавка број 1/2020, 
 испуњава све услове из чл.  75. . Закона,  односно услове утврђене Конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку- ЈНМВ 1/2020 и то:   
 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

3) 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); 

 
 

Одговорно изјављујем да су сви подаци садржани у понуди истинити и свестан сам да давање 
нетачних или непотпуних података може довести од искључења из овог поступка. 
 
Место и датум 
_________ _________________                                                            Подизвођач: 

М.П.                     _____________________                                                    

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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6. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
6.1. 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
Најниже понуђена цена носи 100 пондера . 

За све остале понуде , упоређује се укупна понуђена цена, без ПДВ-а, из Образцa понуде за 
додељивање броја пондера (МАX = 100 пондера) по формули:  

                                                             Најнижа понуђена цена 
                          БП = 100 х    ------------------------------------------------------ 

     Цена из понуде која се рангира 
Понуде се након пондерисања рангирају у складу са бројем пондера . 
 

6.-2  
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.   
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7.  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуђач_______________________________________________ 

 

 

Даје понуду бр ________________ од  __________________ за јавну набавку. 

                        ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, 
                              ЈНМВ  број 1/2020 . 
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На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара-  горива за моторна возила  
ЈН МВ 1/2020,објављен ог на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца  

 
 

7-1)     ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача  
 

 

Правни облик 
 

 

Адреса и седиште понуђача 
 

 

Овлашћено  лице понуђача  
 

 

Телефон/телефакс 
 

 

Електронска пошта) 
 

 

Пиб  
 

 

Матични број  
 

 

Назив и шифра делатности  
 

 

Број рачуна  
 

 

Назив банке  
 

 

Особа за контакт 
 

 

Интернет страница на којој су докази 
из члана 77.ЗЈН јавно доступни 
(уколико се не достављају уз понуду, а 
ако се даје изјава не треба попуњавати) 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача 
АПР-а 

да не 

 
7.2)        НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити један од три понуђена начина) 

 
А)        САМОСТАЛНО 
 
 Б)       ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
В)       КАО УЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
7.3)        РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ изражен у броју дана од дана отварања понуда 
 

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
изражен у броју дана од дана отварања понуда (не може бити краћи 
од 60 дана од дана отварања понуда)-уписати 
 
 
 

                       
 
__________            дана 
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7.4. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА:  
 ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95  - 500л, 
 ЕВРО ДИЗЕЛ - 1500 л 
 АДИТИВИРАНИ ДИЗЕЛ /ЕВРО ДИЗЕЛ  „G DRIVE“  
3980 л 

УКУПНА ЦЕНА без обрачунатог ПДВ-а 
 
 

 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а за укупну количину 
 

 

УКУПНА ЦЕНА са обрчунатим ПДВ-ом 
 

 

Бензинска станица у граду Кикинда се 
налази на адреси.  
(мин.1 станица) 

 
 
 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА вирмански, на рачун понуђача 
 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: периодично у виду аванса за количине које ће 
се прузимати. 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА (преузимања 
горива) 

бензинске станице из мреже на територији 
Републике Србије. 

 
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су наведени.  
Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом 
члан групе понуђача који је у обрасцу споразума групе понуђача означен као носилац посла. 
 
Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља 
саставни део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен 
Образац Подаци о подизвођачу. 
 
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део 
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о 
понуђачу из групе понуђача. 
 
Место и датум       ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ: 
 

 _____________________                                                   ________________________________                
                                                                                               Својеручни потпис овлашћеног лица. 
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Образац 7-5) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

-ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
АДРЕСА И СЕДИШТЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

 

 
ПИБ 

 

 
МАТИЧНИ БРОЈ  

 

 
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ  
БАНКЕ  

 

% УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 
НАБАВКЕ КОЈА ЈЕ  
ПОВЕРЕНА ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
КОЈИ ЋЕ  
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач се налази у регистру 
понуђача АПР-а 

да не 

НАПОМЕНА: Образац се попуњава само ако се понуда подноси са подизвођачем.  
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити  
за сваког подизвођача и доставити уз понуду:     
 

 
Место и датум       Понуђач:  
__________________     МП     

 _____________________  
 Својеручни потпис овлашћеног лица. 
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Образац 7-6)  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара -  горива за моторна возила  
ЈН МВ 1/2020, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца  
: 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

 
ПРАВНИ ОБЛИК 

 

 
АДРЕСА И СЕДИШТЕ  
ПОНУЂАЧА  

 

 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
ПОНУЂАЧА 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

 

 
ПИБ  

 

 
МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ 
БАНКЕ 

 

 
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
ЈЕ ЗАДУЖЕН ЗА: 
 

 

Да ли је обвезник ПДВ и 
уколико јесте, обавезно 
навести број ПДВ 

 

Имена и одговарајуће  
квалификације лаца које ће 
бити одговорна за извршење 
уговора о јавној набавци 

 

Подаци о обавези за извршење  
уговора 

 

Понуђач се налази у регистру 
понуђача АПР-а 

да не 

НАПОМЕНА: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Утом случају 
образац копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди.  Образац попуњава и потписује понуђач – носилац посла, односно његово овлашћено 
лице. Прилог: Споразум из члана 81, став 4 Закона о јавним набавкама 

 
Место и датум       Понуђач:  
__________________     МП     

 _____________________  
 Својеручни потпис овлашћеног лица.                                                                                     
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Образац 7.7) СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара -  горива за моторна возила  
ЈН МВ 1/2020,објављен ог на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца овим споразумом 
следећи чланови групе понуђача: 
број НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ СЕДИШТЕ И АДРЕСА 

 
ОВЛАШЋЕНО 
ЛИЦЕ 

1    
2    
3    
    
    
 
се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара – горива за 
моторна возила, ЈН МВ 1/2020, Чланови групе понуђача понуђача сагласни су да одговарају 
неограничено солидарно према наручиоцу и обавезују се да ће: 
1. Члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, у горњој табели бити члан 
групе који ће бити НОСИЛАЦ ПОСЛА, односно који ће ПОДНЕТИ ПОНУДУ и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, попуњавати, потписивати и печатом оверавати 
обрасце дате у конкурсној документацији и потписити уговор о јавној набавци; 
2. Члан групе понуђача наведен под редним бројем ________ у горњој табели, у име 
групе понуђача дати средство обезбеђења; 
3. Члан групе понуђача наведен под редним бројем ________ у горњој табели, ће 
издати рачун и сва плаћања ће се извршити на његов текући рачун бр. 
____________________________ отворен у банци:_____________________________; 
4. Понуђач – члан групе понуђача, наведен под редним бројем: 
. да извршава: __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 да извршава: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
да извршава:___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
За члана заједничке понуде под редним бр. 1. у горњој табели________________________ 
                                                                                                                        (Овлашћено лице) 
За члана заједничке понуде под редним бр. 2. у горњој табели_________________________ 
                                                                                                                   (Овлашћено лице) 
За члана заједничке понуде под редним бр. 3. У горњој табели _________________ 
                                                                                                                    (Овлашћена особа) 
За члана заједничке понуде под редним бр. 3. У горњој табели _________________ 
                                                                                                                    (Овлашћена особа) 
За члана заједничке понуде под редним бр. 3. У горњој табели _________________ 
                                                                                                                    (Овлашћена особа) 
 

НАПОМЕНА: Образац попуњава понуђач, члан групе – носилац посла, односно његово овлашћено лице. 
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Образац 7.8.  СТРУКТУРА ЦЕНЕ   

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара-  горива за моторна возила ЈН МВ 
1/2020,објављен ог на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца понуђач попуњава  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Б
Р 

Назив производа    Јед. 
мере 

Количина Јед. цена 
без ПДВ у 

дин 

Јед. цена СА 
ПДВ у дин. 

УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ  

ПДВ У ДИН 

УКУПНА ЦЕНА 
СА ПДВ У ДИН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

ЕВРО 
ПРЕМИЈУМ 

 БМБ 95 

 

лит 

 

500 

 

    

2 

 

ЕВРО ДИЗЕЛ   

 

лит 

 

1500 

    

3 

АДИТИВИРАНИ 
ДИЗЕЛ  
(ЕВРО ДИЗЕЛ  „G 
DRIVE“) 

лит 3980     

 
УКУПНО 

 

Без ПДВ Са ПДВ 

 
Могућност електронског праћења потрошње 
Заокружити једну од понуђених опција 

 
ДА                                     НЕ 

          

   МП                                     Понуђач                                                            
__________________________                                                                                                   

                                            потпис овлаштеног лица. 

 
Упутство за попуњавање: понуђач   попуњава  колоне од 5-8, за  производе и исказује укупну цену са и 
без ПДВ 

1. Образац  чини саставни део конкурсне документације 
2. Cене у обрасцу  се исказују у динарима. 
3. Образац  се доставља као саставни део понуде и истовремено са понудом. 
4. Образац  може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не графитном оловком), на писаћој 

машини, рачунару или другом техничком средству сличних  карактеристика. 
5. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени  
6. Све позиције морају бити попуњене у противном ће се  сматрати да је понуда неисправна и биће одбијена. 
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Образац  7.9. СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-подизвођач 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА  
СЕДИШТЕ  
ПИБ  
  

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр124/2012, 14/2015 и 
68/2015), а сходно члану 6. став 1. тачка 6 подтачка 3.Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(”Службени гласник РС” бр. 86/2015), уз понуду прилажем 

 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
ЗА ЈНМВ 1/2020 

НАВЕСТИ ТРОШАК ДИНАРА  
 
 

 

УКУНИ ТРОШКОВИ БЕЗ ПДВ ___________________ДИН  
ПДВ ___________________ДИН 
УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ ___________________ДИН 
 

НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде.  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
.  
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.  
 
Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му 
надокнади трошкове 
 
Напомена : достављање овог обрасца није обавезно 

 

Место и датум       Понуђач:  
__________________     МП     

 _____________________  
 Својеручни потпис овлашћеног лица. 
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Образац 7.10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)и 
члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних 
набавки начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), 

 

ПОНУЂАЧ  , ________________________________________, (уписати назив понуђача) 
 

Адреса____________________________________________ 

ПИБ_______________________________________________ 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке..мале вредности.. ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЈН МВ 1/2020Наручиоца   
Геронтолошки центар Кикинда. поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/2015,68/2015), уговор о јавној набавци бити 
ништаван 

 

 
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 
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7.11. образац .  ИЗЈАВА  ПО ОСНОВУ ЧЛ. 75 СТАВ 2 ЗЈН 
 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
НАЗИВ 

 

 
СЕДИШТЕ 

 

 
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

( ''Службени гласник РС'', бр. 124/12,14/2015,68/2015) 
ПОНУЂАЧ ДАЈЕ 

 
И З Ј А В У 

 

При састављању Понуде за јавну набавку мале вредности, ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА  
редни бр. набавке 1/2020 коју спроводи Наручилац Геронтолошки центар из Кикинде наводим да  
је понуђач:  
- поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа: о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да 
-   нема забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.  
 
 
 Место и датум        ПОНУЂАЧ:  
       ________________________________ 
_________________   М.П.   Име и презиме – читко написано  
 
 

 ______________________  
          Својеручни потпис овлашћеног лица. 

 

 

Напомена: :Уколико понуду подноси група понуђача Изјава по члану 75. став 2. мора бити потписа 
на од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Образац 
копирати у довољном броју примерака 

 
 

. 
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7.12. образац  ИЗЈАВА  КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ЛОКАЦИЈУ  БЕНЗИНСКИХ  СТАНИЦА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПОСЕДОВАЊЕ/КОРИШЋЕЊЕ 

 БЕНЗИНСКЕ  СТАНИЦЕ  

 

 

 

ИЗЈАВА 

Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да у моменту подношења 
понуде поседујемо/користимо најмање једну бензинску станицу на подручју града Кикинда, у 
кругу од 5 км удаљености од  објекта-седишта наручиоц- Кикинда,  Генерала Драпшина 99, 
на којој врши продају наведених врста горива. 

Бензинска станица се налази на адреси: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

(Уписати адресу за  најмање једну станицу) 

 

Радно време  бензинске станице је од________до ___________часова 

 
 
 
Место и датум        ПОНУЂАЧ:  
       ________________________________ 
_________________   М.П.   Име и презиме – читко написано  
 
 

 ______________________  
          Својеручни потпис овлашћеног лица. 
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  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

МОДЕЛ УГОВОРА (понуђач треба да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора). *У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
односно сви подизвођачи. 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР  
КИКИНДА 
БРОЈ: 
ДАНА: 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 

Купопродајни уовор   
ЈНМВ 1/2020 

Закључен између: 
1.  ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА; адреса: Генерала Драпшина бр.99, 
Кикинда, матични број: 08675406,  текући рачун: Управа за трезор, 840-255667-09, ПИБ: 
100507352, , телефон: 0230/434-675кога заступа.директор Светислав Вукмирица ( у даљем тексту 
Купац) и 
2.................................................................................................са седиштем у ............................................, 
 улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ................................................... 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,Телефон:......................... 
кога заступа................................................................... (у даљем тексту: Продавац), 
 
Основ уговора: ЈНМВ , Број набавке 1/2020________________________________ 
Број и датум одлуке о додели уговора: ............................ од ............................. 
Понуда изабраног понуђача број .................................... од ............................... (попуњава Наручилац)  
 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:  
2. *______________________ из __________,ул. ______________ бр.____,  
      ____________    ________ из __________, ул._____________ бр. ____ и 
      _____________       _____ из ___________ ул. ___________ бр. ________ 
             ( у даљем тексту: Продавац, Испоручилац), кога заступа _____________________ 
 
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:  
*Продавац  је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио  
подизвођачу ____________________ ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини  
_______% од укупно уговорене вредности.  
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Испоручилац као да је сам извршио делове набавке 
поверене подизвођачима из става 1. и 2 овог члана. *(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем)  
 
Уговор ће Продавац извршити самостално или уз  учешће подизвођача или  ће га извршити  група  понуђа 
         (У уговор се уноси једна од понуђених опција у звисности од најповољније понуде) 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је купопродаја горива за службена возила Геронтолошког центра  
Кикинда, у свему према понуди Продавца број ________ од __________2020 године и техничкој 
спецификацији из  конкурсне документације, која чини саставни део уговора. 
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Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН, након закључења уговора без 
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора 
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

 
Члан 2. 

Продавац се обавезује да ће испоручиватити купцу: ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95,   ЕВРО ДИЗЕЛ,      

АДИТИВИРАНИ ДИЗЕЛ /ЕВРО ДИЗЕЛ  „G DRIVE“   

Продавац је дужан да испоручује добра која имају квалитет одређен Правилником о техничким и 
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр.111/2015, 106/2016, 
60/2017,117/2017,120/2017,испр 50/2018,101/2018 и 93 од 26.децембра 2019).  

Цена 
Члан 3. 

Уговорне стране прихватају  јединичне  цене које је Продавац дао у Понуди. 
Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи: 
______________________ динара (Словима:______________________________ без ПДВ-а, 
односно ___________________ динара(Словима:__________________________)* са ПДВ  
⃰попуњава продавац 

Члан 4. 
Цене горива су цене важеће на дан преузимања горива на бензинским станицама Продавца, на 
којима се врши испорука, према Ценовнику продавца,  а утврђују се одлукама надлежног органа 
Продавца у складу са  законом и подзаконским актима. 
Промена цена је дозвољена у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата.Продавац се 
обавезује да обавештава Купца о промени цена. 
Продавац ће Купцу одобравати све попусте на цене и количине које одобрава и другим 
корпоративним клијентима, на основу важећих скала попуста, о чему писаним путем обавештава 
Купца. 
 
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
*попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем 
Члан ____.* 
Продавац је део набавке која је предмет овог уговора и то __________ 
______________________(навести у чему се састоји учествовање подизвођача) 
поверио подизвођачу ___________________________ПИБ ________ , матични број 
__________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности. 
Продавац је део набавке која је предмет овог уговора и то __________ 
__________________________________(навести у чему се састоји учествовање подизвођача) 
поверио подизвођачу __________________________ ПИБ ________ , матични број 
__________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности. 
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Продавац као да је сам 
извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1 и 2. овог члана. 
⃰ попуњава  поуђач који наступа са подизођачем 
 

Испорука добара 
Члан 5. 

Купац може преузимати гориво путем корпорацијских картица (даље: картица), до износа 
уплаћених средстава. 
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција горива које врши Купац. 
Након потписивања овог уговора Купац и Продавац ће потписати и остале обрасце неопходне за 
издавање картица сагласно Општим правилима и условима заиздавање  и коришћење картица 
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која важе код Продавца. 
. 
Место испоруке добара су бензинске станице Продавца  на територији Републике Србије. 
 
Продавац ће на дан закључења уговора доставити Списак бензинских станица  на којима Купац 
може преузимати све врсте горива у своја возила коришћењем картице. Списак  представља 
саставни део овог Уговора. 
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. 
 

Утврђивање квалитета и квантитета испоручених добара 
Члан 6. 

Продавац гарантује квалитет испоручених добара утврђен Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла  („Службени гласник РС“ бр.111/2015, 106/2016, 
60/2017,117/2017,120/2017,испр 50/2018,101/2018 и 93 од 26.децембра 2019).  
У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава Продавца који упућује стручно 
лице ради узорковања добара која се даје на анализу.  
Уговорне стране су сагласне да до момента окончања рекламационог поступка свака страна сноси 
своје трошкове настале у складу са овим чланом.Трошкове анализе, уколико се рекламација на 
квалитет покаже оправдана сноси Продавац, а уколико се покаже да добра имају квалитет у складу 
са техничком спецификацијом, трошкове анализе сноси Купац.  

.  
Уколико понуђач, својом кривицом, не испоручи дизел и бензин одговарајућег квалитета који је 
установљен према важећим домаћим и међународним прописима,  Понуђач ће надокнадити сву 
материјалну штету проистеклу услед недостатка квалитета горива.  

 
У случају утврђених недостатака у квантитету испоручених добара, Купац одмах, а најкасније у 
року од 24 часа, обавештава Продавца, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација 
која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник. 
 

Плаћање 
Члан 7. 

Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице. 
Наручилац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца број 
_______________________________ * банке______________________. *попуњава Продавац 

Наручилац уплату врши на основу предрачуна и према инструкцијама Продавца. 
На основу извршених уплата, Купцу се  издаје авансни   рачун у складу са законом. 

 
Фактуре се достављају у складу са Законом о изменама и допунама  Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама – регистрација фактура („Сл.гласник  
РС“113/2017). 
Средства за реализацију овог уговора  обезбеђена су Законом о буџету за 2020. годину.Плаћања 
доспелих обавеза вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену а у складу са 
Законом којим се уређује буџет за 2020. годину. 
Обавезе Купца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску 
годину. 
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Средство финансијског обезбеђења авансног плаћања 
Члан 8. 

Продавац, приликом потписивања уговора, предаје Наручиоцу у депозит 
безусловну,неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану бланко соло меницу са меничним 
овлашћењем на износ од _____________колико износи 10 % уговорене вредности са ПДВ, са 
роком важности који је тридесет дана дужи од дана истека уговора, која представља средство 
финансијског обезбеђења авансног плаћања. 
Истовремено, са предајом менице и меничног овлашћења из става 1. овог члана, Продавац се 
обавезује да Купцу преда и копију картона са депонованим потписом овлашћеног лица Продавца и 
копију захтева/Потврду пословне банке да је достављена меница заведена у Регистар меница у 
складу са Законом. 
Неискориштена меница се враћа Продавцу по истеку уговорних обавеза. 
 

                Промена података 
                          Члан 9. 

  Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Купца  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.           

Рок важења уговора 
Члан 10. 

Oвај уговор се закључује најдуже  на период од  12 месеци  од дана обостраног потписивања 
уговора овлашћних лица уговорних страна. 
Важење овог уговора може бити  краће у случају да купац искористи уговорена средства , односно 
преузме целокупно уговорен количину горива пре истека 12 месеци. 
Уговор се може  продужити анексом, само изузетно и не мењајући услове из уговора, у случају да 
Наручилац из објективних и дозвољених разлога не одабере понуђача за наредни период, односно 
за 2021. годину. 

Раскид уговора 
Члан 11 

Уговор се може раскинути једностраним писаним отказом са отказним роком од 15 дана од дана 
достављања отказа другој страни у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено 
испуњава своје уговором преузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној страни, 
задржавајући право на накнаду трошкова насталих до тада у реализацији посла. 
Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна. 
. 

Виша сила 
Члан 12. 

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара, 
земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, акта међународних органа или организација и 
других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично 
спречавају уговорне стране да изврше уговорне 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 нафтних деривата , кваровима или 
Непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима. 
 

Праћење реализације уговора 
Члан 13 
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Лице задужено за праћење реализације уговора код Продавца је административни радник 
установе. 
Одговорно лице Продавца за праћење и контролу извршења уговорних обавеза је_________ 
___________________________ *.(попуњава Продавац) 

 
Завршне одредбе 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, 
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који 
регулишу ову материју. 

Члан 15. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину 

Члан 16. 
Овај уговор се може изменити и допунити само у писаној форми – закључењем анекс уговора. 

.Члан 17. 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 
 
 
Саставни део уговора су : 

-образац понуде Продавца 
-списак бензинских станица продавца на којима купац може користити корпоративну картицу 
-спецификација возила Купца  за издавање корпоративних картица 
 -Меница и менично овлаштење  
 
      за ПРОДАВЦА                                                                                 за КУПЦА 
__________________                                                                  _______________________                                    
       Светислав Вукмирица,  директор. 
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9       УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

9.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
9.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке податке у обрасце  који су саставни 
део Конкурсне документације. 
Понуда мора бити  јасна, прецизна и недвосмислена. 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Позиву за подношење понуде, Конкурсној 
документацији односно у Упутству понуђачима како да сачине понуду, евентуално накандно 
објављеним изменама и допунама Конкурсне документације и додатним појашњењима. 
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила 
испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно 
установила квалификованост понуђача. 
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се 
оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача. 
Сви обрасци морају бити читко попуњени, оверени печатом и потписани од стране овлашћеног 
лица понуђача (лице овлашћено за заступање). 
Уколико обрасце потписује лице које није овлашћено за заступање, потребно је доставити 
овлашћење за потписивање. 
Ако понуђач самостално подноси понуду овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом 
све обрасце. 
Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем овлашђено лице понуђача потписује и оверава 
печатом све обрасце. 
Ако понуду подноси група понуђача – заједничка понуда овлашћено лице понуђача који је у 
споразуму групе понуђача означен као носилац посла, потписује и оверава печатом све обрасце. 
Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају 
сви чланови групе. 
 
Уз понуду понуђач мора обавезно доставити ОП образац  овлашћеног за заступање. Уколико 
понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање доставити за сваког 
члана групе понуђача. Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за 
подизвођача достави ОП образац лица овлашћеног за заступање. 
 
   Понуде у којој нису дати сви тражени подаци, нису попуњене све ставке или је назначено 
„одмах“, „по договору“ тј. подаци који су непрецизни или су уписани мимо образаца/изјава неће се 
оцењивати. 
 

 
ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ: 

Образац Изјавао испуњености услова из члана 75. ЗЈН 
Образац Изјава подизвођача о испуњавању  услова из члана 75.ЗЈН- 
Докази о испуњености услова из члана 75 став 1. тачка 5)-лиценца 
Изјава о поседовању/коришћењу бензинске станице 
ОП образац  лица овлаштеног за заступање  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   Који садржи: 
 -Општи подаци о понуђачу 
- Начин подношења понуде 
- Рок важења понуде 
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- Предмет, цена и остали подаци битни за закључење уговора 
 - Подаци о подизвођачу .. 
-  Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача 
-  Споразум чланова групе  понуђача 
- Структуру цене 
-  Образац трошкова припреме понуде  ( није обавезно) 
-  Образац изјаве о независној понуди    
-  Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да  понуђач нема 
забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде (на основу члана 
75. став 2. ЗЈН)- 

Модел уговора  
 
Приликом закључења уговора  понуђач са којим се закључује уговор биће у обавези да 
достави: 

Менично овлашћење за повраћај авансног плаћања –користити образац у прилогу 
Средство обезбеђења са неопходним прилозима-меница   
Депо картон 
Списак бензинских станица продавца на којима Купац може преузимати горива у своја возила 
коришћењем картице. 

 
  9. 3.      ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти,  тако да се приликом отварања може са 
сигурнош у закључити да се први пут отвара. 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 
доставити, лично или поштом, на адресу:ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА, Кикинда,  
Генерала Драпшина бр.99. 
Понуде се достављају у затвореној коверти,  на којој је обавезна назнака  «Понуда за гориво“   
ЈН МВ. 1/2020  -Не отварати.  
Понуде које нису затворене и немају назнаку на коверти по упутству неће се разматрати. 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача , контакт особу и контакт телефон.  
Ако коверта није затворена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не 
преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена. 
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. 
 

      Коверта  у којој достављате понуду , треба да садржи документацију наведену 
у табели: ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ   
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране 
Наручиоца до назначеног датума и часа. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до датума и часа 
назначеног у Позиву за подношење понуда. 
. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до назначеног 
датума и часа. Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу 
Понуда се сматра благовременом ако је примљена код наручиоца закључно са 04.03.2020. 
године, у 13:00 часова.  
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9.4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА је јавно. Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, 
дана 04.03.2020..године са почетком  у 13 часова и 15 минута, у радним просторијама наручиоца 
у ул. Генерала Драпшина 99,. у Кикинди. 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање писменог 
овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје Комисији пре 
отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступку, 
исти ће имати статус опште јавности  
  
9.5. ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА 
Ова набавка није обликована по партијама. 
 
9.6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
9.7,. 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: Геронтолошки центар Кикинда,  
Генерала Драпшина 99,   са назнаком: 
„Измена понуде „ или „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“  или „Измена и допуна понуде“ за 
јавну набавку ЈНМВ бр.1/2020.- 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 
 
9.8 ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧКОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ, НЕ МОЖЕ 
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА 
УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА. 
Понуђач може да поснесе 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 понуду подноси 
самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду са подизвођачем. 
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног  става ове 
подтачке (члан 87. став 4.). 
 
9.9.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.  
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу 
и да наведе његов назив. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери 
подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) , као и да јасно дефинише део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. тач 1) до 4) овог закона. 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за 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. 
 
9.10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
-Подношење заједничке понуде: Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;; 
3) понуђачу који ће издати рачун; 
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
5) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају 
сви чланови групе.Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за 
заступање доставити за сваког члана групе понуђача 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
овог закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

 
9.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 
Услови плаћања: периодично у виду аванса за количине које ће се прузимати. 
Наручилац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања (менице,акредитиви, 
банкарске гаранције и слично). 
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску 
годину. 
Рок важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду 
 
9.12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална измена и 
преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране понуђача, тако да не доводи 
у сумњу, која од уписаних цена важи. 
 У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских операција понуђача, а као 
меродавну, узимати јединичну цену. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), односно тражиће 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 
Промена цене је дозвољена у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата.Продавац се 
обавезује да купца обавештава о промени цене горива. 
 
9.13..ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И                
                 РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Врста: Меница за ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 
Изабрани понуђач се обавезује да У ТРЕНУТКУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА Наручиоцу 
достави у депозит безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану бланко соло 
меницу, менично овлашћење (на обрасцу из конкурсне документације или сагласну овом обрасцу), 
депо картон и копију захтева/потврде за регистрацију менице, као средство финансијског 
обезбеђења авансног плаћања. 
Меница за повраћај авансног плаћања издаје се на износ од 10% уговорене вредности са ПДВом,и 
роком важности који је тридесет дана дужи од дана окончања реализације уговора 
Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског 
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 
Предата меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
наручилац, мањи износ од оног који је одреди наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. 
Уколико изабрни понуђач не достави Меницу сматраће се да уговор није закључен , односно да  је 
изабрани понуђач одбио да закључи уговор. 
 
9.14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са 
чл. 14. Закона, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди;  
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и 
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.  
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до отварања понуда. 
 
9.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail branka.ivanisevic@gckikinda.org.rs или факсом на број 0230/401-461 тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу на евентуалне неправилности и недостатке у конкурсној документацији , 
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 објавити на Порталу јавних 
набавки .  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.1/2020”. 
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. 
 
9.16. 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.  
 
9.17. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:  
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак јавне 
набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу 
надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, 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.  

 
9.18.. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач 
 
9.19. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАCИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАCИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
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ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А 
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВCИ  
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. 

 
9.20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности  која је на снази у време подношења понуде.( образац 7.11) 
 
9.21.  ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда и у року од 3 дана од дана 
доношења ће бити објављена на Порталу јавних набавки 
 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави 
потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће 
сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице. 
 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може 
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
9.22  . ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора, или из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време 
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године, односно у наредних шест месеци.  
 
9.23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу , а копија се доставља  Републичкој комисији,  са 
назнаком „Захтев за заштиту права ЈНМВ , набавка 1/2020.“  
Захтев за заштиту права се подноси у складу са  чланом 149. Закона. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца 
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.После 
доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 
 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије   уплати таксу 
у износу од 60.000,00 дин . 
Као доказ о уплати таксе  доставља се: 
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1) Потврда банке ,која садржи :печат банке, податак да је налог за пренос реализован, датум 
извршења  налога о извршеној уплати  таксе из чл. 156 ЗЈН, износ таксе, број рачуна: 840-
30678845-06, шифра плаћања 153, или 253, позив на број:подаци о броју набавке;  сврха уплате: 
такса за ЗЗП, назив наручиоца, број јн;  корисник : буџет Републике Србије; назив уплатиоца, 
односно подносиоца захтева, потпис овлаштеног лица банке и 

2) Налог за уплату-први примерак 
3) Потврду издату од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор-за 

подносиоце који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора 
код Управе за трезор 

4) ПотврдуНБС за подносиоце који имају отворен рачун код НБС. 
 

Садржина захтева за заштиту права дефинисана је чланом 151. ЗЈН.  
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке, Наручилац ће захтев одбацити 
закључком. 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
Наручиоцу. 
                                                                                               

                                                                                                          Комисија за ЈНМВ 1/2020
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 10.Образац : менично овлаштење за повраћај авансног плаћања  

На основу члана 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и 
"Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон и 31/2011), Закона о меници („Сл. 
лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и 
„Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 -Уставна повеља) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину 
вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл.гласник РС“ бр.56/2011 и 80/2015) и учествовања у 
поступку јавне набавке добара – горива за моторна возила ЈН МВ 1/2020, менични дужник предаје: 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ  

СЕРИЈСКОГ БРОЈА: _________________ 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК 
 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ  ПИБ  
ТЕКУЋИ РАЧУН  

 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА 99 
МАТИЧНИ БРОЈ 08675406 ПИБ 100507352 
ТЕКУЋИ РАЧУН 840-31218845-03-према инструкцији Наручиоца 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 
__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату. 
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за повраћај авансног 
плаћања, коју је менични дужник поднео приликом потписивања Уговора о јавној набавци добара 
горива за моторна возила , ЈН МВ 1/2020. 
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 30 дана дужи од рока трајања 
уговора бр.________________ __________________.. 
Менични дужник је сагласан да менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 
менично овлашћење на износ од _______________колико износи 10% уговорене вредности са 
ПДВ. 
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих 
банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа 
чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа 
наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог 
Закона.  
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до 
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 
Меничног дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивање нових правних 
субјеката дужника и других промена које су од значаја за платни промет. 
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд  У Зрењанину. 
 
Датум и место издавања овлашћења                                   МП                  Дужник-издавалац менице 
                                                                                                                    _________________                              

                                                                                                     


