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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12), и  члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 
РС“, број 29/13) и Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. 40/1.1.2.1 
од 23.07. 2014. године), Комисија за јавну набавку мале вредности припремила је следећу: 

 
 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

за јавну набавку мале вредности добра 
 

МОТОРНА ГОРИВА 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
 Општи подаци о набавци 

 Позив за подношење понуде 

 Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 Критеријум за избор најповољније понуде 

 Образац 1 – Подаци о понуђачу 

 Образац 2 – Образац изјаве понуђача о прихватању услова из конкурсне 

документације 

 Образац 3 - Образац изјаве понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне 

набавке мале вредности 

 Образац 4 -Образац за оцену испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке 

мале вредности 

 Образац 5 - Изјаву да не наступа са подизвођачем 

 Образац 6 - Изјаву да  наступа са подизвођачем 

 Образац 7  – Подаци о подизвођачу 

 Образац 8 – Изјава о независној понуди 

 Образац 9 – Трошкови припреме понуде 

 Образац 10 - Модел Уговора 

 Образац 11 - Образац понуде 

 Образац 12 – Структура цене 

 Прилог 1 -  тренд потрошње горива у моторним возилима и радним машинама 

 Прилог 2 – списак моторних возила и радних машина на употреби у ЈП "ГАС – РАМА" 

 
Укупан број страна конкурсне документације: 26 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 
1. Назив адреса и интернет страница наручиоца:  

 Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“ 

 ЈНА 136, 22400 Рума,  

 www.gasruma.rs 
2. Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности 
3. Предмет јавне набавке: Моторна горива – ТНГ, evro dizel и безоловни моторни бензин 

premium BMB 95 
4. Не спроводи се резервисана јавна набавка. 
5. Контакт:  

 Александар Ивошевић 

 телефон: 022-473-450 

 e-mail: referent.zopbznr@gasruma.rs, office@gasruma.rs 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Моторна горива – ТНГ, evro dizel и безоловни моторни бензин premium BMB 95   
2. Ознака из општег речника набавке:  

09130000  Нафта и дестилати 

 

http://www.gasruma.rs/
mailto:referent.zopbznr@gasruma.rs
mailto:office@gasruma.rs
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Предмет јавне набавке мале вредности су добра: Моторна горива 
 

ОБЛИК ПОНУДЕ 
 

Понуђач треба да достави понуду у писменом облику. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. 
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду нумерисани, повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или 
печат.  

Понуда се подноси у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да 
ли је затворена онако како је предата. На предњој страни коверте у којој се доставља понуда 
понуђач је дужан да назначи: ''НЕ ОТВАРАТИ- ПОНУДА ЗА МОТОРНА ГОРИВА ''. 

На полеђини коверте понуђач је дужан да стави свој пун назив. 
 

ЈЕЗИК 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
 

УСЛОВИ ПОНУДЕ 
 
Наручилац задржава право да: 

 одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке уколико су све понуде 
неисправне, неодговарајуће или неприхватљиве; 

 одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке из објективнох 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча; 

 одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке уколико је престала 
потреба за предметном набавком због чега се неће понављати у току пословне године; 

 одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке из других оправданих 
разлога. 

 
Понуђач треба да достави понуду у писменом облику. 
Образац понуде треба попунити траженим подацима у за то наведеним рубрикама како је 
дато у приложеном обрасцу Понуде. 
Понуђач је дужан да посебно прикаже јединичне и укупне цене елемената а у складу са 
захтевима из oбразаца понуда и структура цена  из.конкурсне документације. 
 
Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе: 

 попуњен образац  “подаци о понуђачу” 

 попуњен и оверен “Образац за оцену испуњености услова из члана 75 закона о јавним 
набавкама” 

 попуњене, потписане и печатом оверене изјаве: 
 “изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације”  
 “изјава понуђача о испуњености услова из конкурсне документације”  

 у случају да понуђач не наступа са подизвођачем мора поднети: 
 “изјава понуђача да не наступа са подизвођачем” 
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 У случају да понуђач наступа са подизвођачем мора поднети: 
 попуњен, потписан и оверен образац “подаци о  подизвођачу“ 
 попуњен, потписан и оверен образац “учешће подизвођача” 

 попуњен, потписан и оверен образац “понуда” 

 попуњен, потписан и оверен образац “структура цене” 

 доказ о поседовању „ONLINE“ контроле трошкова 

 списак бензијских станица на захтеваним продајним местима 
 

ВАРИЈАНТА ПОНУДЕ 
 

Понуђач не може понудити поред основне и  варијантну понуду. 
 

УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

У случају подношења заједничке понуде мора се поднети: правни акт о заједничком 
извођењу предметних радова уз прецизно дефинисање права и одговорности сваког 
понуђача појединачно за извршење уговорне обавезе, при чему понуђачи према наручиоцу 
одговарају неограничено солидарно. Сваки од понуђача мора да испуни обавезне услове из 
члана 75 став 1 тачка 1-4  Закона о јавним набавкама. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и који не сме прећи 50% од укупне 
вредности,а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће 
бити наведен у уговору. 
 

ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу добити 
у писменом облику или на телефон бр. 022/473-450 (контакт особа Ивошевић  Александар). 
 

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. 
 

ЦЕНА 
 

Цена, односно вредност добара, по јединици мере, која су предмет јавне набавке 
исказује се у динарима, без и са ПДВ-ом, с тим да се цене могу мењати једино у случају 
промене тржишних услова из објективних и доказивих разлога. 
 

ПОПУСТ НА ЦЕНЕ 
 
Цене добара биће умањене на основу преузетих количина на месечном нивоу, за 

календарски месец, по важећим скалама изабраног Понуђача. 
Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина 

добара за тај месец. 
Припадајући попуст одобрава се Наручиоцу испостављањем одговарајућег документа 

(признанице, ноте одобрења или сличног документа). 
 
Понуђач је обавезан да Наручиоцу извештај о испорученим добрима месечно у року од 

најдуже до 7 дана у месецу за претходни месец.  
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Извештај о испорученим добрима мора да садржи спецификацију трошкова и обухвата:  
 

 место, дан и сат преузимања добара  

 врсту и количину преузетих добара  

 јединичну цену испоручених добара из ценовника Понуђача који је важио на дан те 
испоруке  

 регистарски број возила 

 

ПЛАЋАЊЕ 
 

Плаћање ће се вршити сукцесивно, у свему и на начин утврђеним уговором, у складу 
са потребама Наручиоца, уплатом и преузимањем одговарајућег броја компанијских 
картица. 

 
НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 
Испорука добара – горива за потребе Наручиоца, вршиће се сукцесивно на 

бензинским станицама – пумпама (малопродајним објектима) Понуђача, на територији 
Републике Србије. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ И ОКВИРНА КОЛИЧИНА ДОБАРА 
 

Редни 
број 

Опис добара Квалитет 
Јединица 

мере 
Оквирна 
количина 

1.  Евро премијум 
БМБ 95  

У складу са Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла 
(Сл. Гласник рс бр. 123/2012)  l 2000 

2.  Евро дизел  У складу са Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла 
(Сл. Гласник рс бр. 123/2012)  l 800 

3.  Ауто гас (ТНГ)  У складу са Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла 
(Сл. Гласник рс бр. 123/2012)  l 8000 

 
 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ПРОДАЈНЕ МРЕЖЕ 
 
Место испоруке добара је продајни објекат-бензинска станица Понуђача. Градови и 

насеља у којима Понуђач мора да поседује продајна места дата су у следећој табели: 
 

Редни 
број 

Место сипања 
Минимални број 

бензинских 
станица 

1.  Град Београд  2 

2.  Град Нови Сад 2 

3.  Град Шабац 1 

4.  Насеље Рума 1 

5.  Насеље Ириг 1 

 
Понуђач је дужан да достави списак продајних објеката у горе наведеним градовима и 

насељима, где ће се вршити испорука предметних добара путем картица, у ком ће навести 
седише (адресу), број телефона за контакт и лице за комуникацију (за свако продајно место 
у горе наведеним местима сипања). 
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Списак мора бити на меморандуму Понуђача, потписан од стране одговорног лица и 

оверен печатом Понуђача. 
 
На свакој бензинској станици МОРАЈУ постојати све три врсте моторног горива 

(безоловни моторни бензин, евродизел и течни нафтни гас). 
 
 

ЗАХТЕВИ ПРЕМА ПОНУЂАЧИМА 
 

Сипање горива ће се вршити путем компанијских картица. 
Све картице без лимита! 
Радне машине (Агрегат Honda и Тример за траву) иду на једну картицу на име ЈП 

“Гас – Рума” са које се могу сипати све врсте горива без лимита као и сипање у канистре 
због теренског рада! 
 

Испоручилац моторног горива издаје фискални рачун и рачун (каса) на којем се налази 
и регистарки број моторног возила. 
 

Испоручилац моторног горива мора да има бензинску станицу (пумпу) у насељу Рума. 
 
 

ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 
 

Биће разматране само исправне понуде, односно оне које су благовремено предате и 
које у потпуности испуњавају захтеве из конкурсне документације. 

Неисправне понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 
Неблаговремене понуде ће се неотворене вратити понуђачу. 

 
 

РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
 

Уговор са изабраним понуђачем ће се закључити у року од 8 (осам) дана, по истеку 
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ  ПОНУДЕ 
 
 

Одлука о додели уговора о јавној набавци ''Моторна горива'' донеће се применом 
критеријума ''економски најповољније понуде''. 
 
1. ЦЕНА          75 пондера 
 

- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 75 пондера 

- понуда са најнижом ценом за све понуђене цене добија 75 пондера 

- број пондера за цену из осталих понуда израчунава се према формули: 
 

NCU = CN1 / CP1 x 25 + CN2 / CP2 x 25 + CN3 / CP3 x 25 
 
CN1 – најнижа цена за све понуђене цене безоловног моторног бензина 
CP1 – понуђена цена безоловног моторног бензина 
 
CN2 – најнижа цена за све понуђене цене евродизела 
CP2 – понуђена цена евродизела 
 
CN3– најнижа цена за све понуђене цене ТНГ – течни нафтни гас 
CP3 – понуђена цена ТНГ – течни нафтни гас 
 
2. РОК ПЛАЋАЊА                    5 пондера 
 

- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 5 пондера 

- понуда са најдужим одложеним роком плаћања добија 5 пондера 

- понуда са авансним плаћањем добија  0 пондера 

- број пондера за рок плаћања из осталих понуда израчунава се према формули: 
 

NRP = RPP / RPN x 5 
 
NRP – број пондера за рок плаћања 
RPP – понуђени рок плаћања 
RPN – најдужи рок плаћања 
 
3. КОНТРОЛА ТРОШКОВА                   10 пондера 
 

- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је  10 пондера 

- понуђач који има могућност тренутне «on-line» контроле трошкова горива по свим 
врстама нафтних деривата, регистарским ознакама возила и евидентираном 
километражом , добија 10 пондера 

- понуђач који нема могућност тренутне «on-line» контроле трошкова горива по свим 
врстама нафтних деривата, регистарским ознакама возила и евидентираном 
километражом добија 0 пондера 
Понуђач овај елемент критеријума доказује поседовањем софтверског решења и 
достављањем одговарајућег доказа о томе. 

 
4. УКУПАН БРОЈ СТАНИЦА – ПУМПИ                      10 пондера 
 

- Максималан број пондера 10 пондера     

- Понуђач који има највећи укупан број станица – пумпи добија максимум 10 пондера 
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- Број станица – пумпи односи се на број пумпи насељима Рума и Ириг, градовима 
Нови Сад, Шабац, Београд 

- Број пондера за укупан број станица – пумпи из осталих понуда израчунава се према 
формули : 

 
NBP = RPPP / RPNP x 10 

 
NBRP – број пондера за број пумпних станица 
RPPP – понуђени број пумпних станица 
RPNP – највећи број пумпних станица 
 
УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА 
 

N = NCU + NRP + NKT + NBP 
 
 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може 
уложити захтев за заштиту права под условима, у року и на начин прописан одредбама 
Закона о јавним набавкама у одељку VIII « Заштита права понуђача и јавног интереса». 
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Образац 1. 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

1. Назив понуђача  

2. Седиште понуђача  

3. Одговорна особа (потписник 
уговора)  

4. Особа за контакт  

5. Телефон  

6. Телефакс  

7. Електронска пошта  

8. Текући рачун понуђача  

9. Матични број понуђача  

10. Порески идентификациони број 
понуђача  

11. Обвезник ПДВ: ДА НЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
   

       

 
 
 
 
 
 

ЗА.44.740.08 – II 
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Образац 2. 

 
 

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А 
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
 
 
 

Изјављујем, да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из конкурсне 

документације за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку 

добра: Моторна горива под којима подносимо своју понуду.  

 

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може 

бити контрадикторан овим условима.  

 

Сагласан сам да у потпуности одговарам наручиоцу за извршење уговорене набавке 

 

Под пуном одговорношћу, изјављујем да су сви подаци исказани у документима који су 

достављени уз понуду истинити и тачни. 

 
 
 
 
 
 
 

 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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Образац 3. 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, у складу са чланом 75. и 77. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњавам све 
услове одређене у обрасцу '' оцена испуњености услова које понуђач мора да испуни '' за 
учешће у поступку јавне набавке мале вредности '' Моторна горива '' као и да су сви подаци 
које сам навео исправни и истинити. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУНУ ОБРАСЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА  
КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 

 
 
 
 
1. Понуђач је дужан да образац за оцену испуњености услова попуни, потпише и овери 

печатом. 

 

2. По свим тачкама у колони ''Испуњеност услова'' заокружи одговарајући одговор '' ''Да'' 

или ''Не''. 

 

3. У колони ''Доказ из члана 77. Закона о јавним набавкама'' под тачкама 1,2 и 3. навести 

датум и број документа као и назив органа који је документ донео односно издао. 

 

4. Уместо документа којима потврђује испуњеност услова за учешће у јавној набавци 

мале вредности, понуђач доставља изјаву дату под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу да испуњава све услове предвиђене законом и конкурсном 

документацијом 

 

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

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
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Образац 4. 

 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

Ред 
број 

Услов из члана 75. Закона о 
јавним набавкама 

Испуњеност 
услова 

Доказ из 
члана 77. 
Закона о 
јавним 

набавкама 

Интернет адреса 
на којој се могу 

проверити 
тражени докази 

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

ДА НЕ 

 

 

2.  

Да он и његов законски 
заступник није осуђиван за неко 
од кривчних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, 
кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело 
преваре 

ДА НЕ 

 

 

3.  

Да му није изречена мера 
забране обављања делатности, 
која је на снази у време 
објављивања односно слања 
позива за подношење понуда 

ДА НЕ 

 

 

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 

ДА НЕ 

 

 

5.  

Да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом 

ДА НЕ 

 

 

 
 
 
 

 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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Образац 5. 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 
 
 
 
 
 

У вези са јавном набавком 40/1.1.2 – Моторна горива у поступку јавних набавки мале 

вредности, изјављујемо да понуду подносимо самостално те да не наступамо са 

подизвођачем.  

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА. Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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Образац 6. 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 
 

У вези са позивом за доделу уговора о јавној набавци мале вредности Моторна горива 
изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по 
вредности: 
 
У понуди подизвођач, ____________________________________ (назив) учествује у вршењу  

 

______________________________ што износи _______________________________ динара  

 

или __________________  % укупне вредности понуде. 

 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
- Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем 
- У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати 
 
 
 
 
 

 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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Образац 7. 

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

1. Назив подизвођача   

2. Седиште подизвођача   

3. Одговорна особа (потписник 
уговора)   

4. Особа за контакт   

5. Телефон   

6. Телефакс   

7. Електронска пошта   

8. Текући рачун подизвођача   

9. Матични број подизвођача   

10. Порески идентификациони број 
подизвођача   

11. Обвезник ПДВ: ДА НЕ  
 
 
 
 
Напомена: У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати 
 
 
 
 

 Место и датум,    Понуђач  

   М.П.    
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Образац 8 

 
 
У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012), 
као понуђач  дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 Понуђач:_________________________________________________________, 
 
 Седиште и адреса:_________________________________________________, 
 
 Матични број:____________________________________________________, 
 
 ПИБ:____________________________________________________________. 
 
 
Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо 
независно у поступку јавне набавке мале вредности, услуге, број 40/1.1.2 – ''Моторна 
горива'' без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуду, овај образац 
потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача. 
 
 
 
 
 
 

 
Место и датум,    Понуђач 

 

  
 

М.П. 
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Образац 9. 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

Редни 

број 

 
НАЗИВ ТРОШКОВА 

 
ВРЕДНОСТ 

   

   

   

   

   

   

   

 
УКУПНО: 

 

 
 
Понуђач  може  у  оквиру  понуде  доставити  укупан  износ  и  структуру  трошкова 
припремања понуде. 

 
Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама) 
 

 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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Образац бр 10 

 
 

М О Д Е Л    У Г О В О Р А 
 
О КУПОПРОДАЈИ МОТОРНОГ ГОРИВА 
 
Закључен .....................2014. године 
 
НАРУЧИЛАЦ: ЈП "ГАС-РУМА, Рума ул. ЈНА бр. 136, матични број: 08593205, 

ПИБ:102133040, кога заступа директор, Александар Спалевић, 
у својству купца (у даљем тексту: "КУПАЦ") 

ПОНУЂАЧ: са седиштем у _______________________________ адреса: 
__________________________________________ бр ________ 
, матични број: _______________ ПИБ: ____________________ 
кога заступа директор, _________________________________, 
у својству продавца ("у даљем тексту:"ПРОДАВАЦ") 

 
 
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет уговора је купопродаја моторног горива за потребе КУПЦА у току трајања овог 
уговора и то: 
 
Безоловни моторни бензин Премиум БМБ 95                    2.000 литара 
Евродизел                                                                              800 литара 
Течни нафтни гас (ТНГ)                                                        8.000 литара 
 
II  ВРЕДНОСТ ДОБАРА  

Члан 2. 
Укупна вредност добара из претходног става овог члана износи до __________ динара без 
обрачунатог ПДВ, (словима________________________________________________).  
Јединичне цене роба које су предмет овог уговора утврђене су у приложеној понуди 
ПРОДАВЦА бр ___________ од ______________ године на основу које је извршена додела 
уговора о јавним набавкама мале вредности.    
Цене наведене у ставу 1. и 2. овог уговора могу се мењати једино у случају промене 
тржишних услова из објективних и доказивих разлога. 
 
III   НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се набавка горива по овом уговору врши за компанијске 
картице које КУПЦУ у складу са овим уговором издаје ПРОДАВАЦ. 
Наручилац за испоруку компанијских картица доставља ПРОДАВЦУ наруџбеницу, односно 
захтев којим дефинише врсту и број компанијских картица. 
На основу примљене наруџбенице односно захтева из става 2. овог члана, ПРОДАВАЦ 
доставља КУПЦУ компанијске картице. 
 

Члан 4. 
ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ стави на располагање компанијске картице из члана 3. 
овог уговора, у року од 3 радна дана од дана подношења захтева за њихово издавање, у 
количини, врсти и на начин који је опредељен захтевом. 
Након преузимања компанијских картица од стране КУПЦА, ПРОДАВАЦ ће почети са 
испоруком горива на свим пумпним станицама. 
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Члан 5. 
(Варијанта 1) 
 
КУПАЦ може преузимати добра која су предмет овог уговора путем компанијских картица  до 
износа уплађених средстава по предрачуну у случају авансног плаћања. 
КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од __________ дана од дана 
пријема предрачуна. 
На основу извршене уплате, КУПЦУ се издаје коначан рачун најкасније до истека месеца у 
којем је извршена уплата. 
 
(Варијанта 2) 
 
ПРОДАВАЦ испоставља КУПЦУ рачун у року од ___________ дана од дана испоруке горива, 
коју је КУПАЦ дужан да плати у року од ____________ дана од дана пријема исте. 
 
(Понуђач попуњава једну од ових варијанти сагласно понуди) 
 
IV МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 6. 
Испорука добара из члана 1. овог уговора врши се на пумпним станицама ПРОДАВЦА. 
ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ врши испоруку добара која су предмет овог уговора 
сукцесивно током уговореног периода према потребама КУПЦА и конкретних захтева за 
набавку. 
Кавалите добара која се испоручују мора у потпуности да одговара важећим домаћим и 
међународним стандардима за ту врсту добара. 
 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да у случају постојања примедби које се односе на квалитет 
или количину горива, КУПАЦ има право да уложи приговор ПРОДАВЦУ у року од три радна 
дана од дана сазнања за недостатке, а најкасније у року од тридесет дана од дана сваке 
појединачне испоруке уговорених добара. 
Приговор из става 1. овог уговора, ПРОДАВАЦ је дужан да размотри у року од осам дана и 
да КУПЦУ достави образложено писмено изјашњење о оправданости приговора КУПЦА, у 
противном КУПАЦ има право да раскине уговор. 
 

Члан 8. 
Уговорне стране су сагласне да у случају десетодневног поремећаја снабдевања КУПЦА од 
стране ПРОДАВЦА добрима која су предмет овог уговора, а које је изазвано вишом силом, 
КУПАЦ има право да раскине овај уговор без остављања отказног рока. 
У случају наступања више силе, ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 24 часа од наступања 
више силе обавести КУПЦА о истом, јер се у противном сматра да је ПРОДАВАЦ прекршио 
одредбе овог уговора. 
 
V   ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 9. 
Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године од дана потписивања. 
 
VI   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
Овај уговор може отказати свака уговорна страна услед кршења одредаба уговора и у 
другим случајевима сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, Закона о 
облигационим односима и других позитивних прописа. 
У случају из претходног става овог члана уговорна страна која раскида уговор дужна је да 
другој уговорној страни достави писано обавештење о отказу уговора. 
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Члан 11. 

Све спорове који настану при реализацији овог уговора, уговорне стране ће настојати да 
реше споразумно, а уколико се исти не може постићи надлежан је  суд према седишту 
КУПЦА. 
 

Члан 12. 
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих један припада ПРОДАВЦУ  а 
преостала три КУПЦУ. 
 
 

 За КУПЦА    За ПРОДАВЦА  

  
 

 
   

 
 
НАПОМЕНА: 
Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну уговора и приложе га уз 
понуду, чиме потрвђују да су сагласни са понуђеним моделом. 
У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да парафирају и овере 
сваку страну уговора. 
 

 



Конкурсна документација  Јавна набавка мале вредности 
Добра: Моторна горива 

23 / 26 

 
Образац 11. 

 
 
 
Број понуде: ___________ 
Датум:  ___________ 
 
 
 
 
 
 
 

ПОНУДА 
 
 
 
 
 
1. УКУПНО БЕЗ ПДВ-а ____________________________________________________  
 
 СЛОВИМА  __________________________________________________________  
 
 ПДВ __________________________________________________________________ 
 
 УКУПНО СА ПДВ  _____________________________________________________  
 
 
2 РОК ПЛАЋАЊА:  _______________________________________________________  
 
 
3. "ON-LINE" контролa трошкова ____________________________________________  
 
 
4. УКУПАН БРОЈ СТАНИЦА – ПУМПИ _______________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Место и датум,    Понуђач  

   М.П.    
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Образац 12. 

 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
Предмет:       УСЛУГА ИСПОРУКЕ МОТОРНИХ ГОРИВА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 

Овера: М.П. 

Датум:  

 
 

Редни 
број 

Партија 
Јединична 

цена 
(без ПДВ-а) 

Количина 
(l) 

Укупно 

1.  Безоловни бензин  2000  

2.  Евродизел  800  

3.  Течни нафтни гас  8000  

СВЕГА (без ПДВ-а):  

 

Словима:  

 

 

Вредност без пореза: ............................................................................................................................................................................................................................................... 

Словима:   ............................................................................................................................................................................................................................................... 

Износ пореза:  ............................................................................................................................................................................................................................................... 

Укупна вредност:  ............................................................................................................................................................................................................................................... 

Рок плаћања:  

"ON-LINE" контролa трошкова  

  

Број станица – пумпи  
 
 

 Место и датум,    Потпис  

  
 

М.П. 
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Прилог 1. 

 

ТРЕНД ПОТРОШЊЕ ГОРИВА У МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА И РАДНИМ МАШИНАМА 
 

 

ТРОШКОВИ 2010 

Врста горива Сипано гориво Вредност сипаног горива 

MB95 6.375,24 721.805,52 

BMB 1.139,71 132.751,27 

D2 245,09 24.999,18 

ED 287,24 33.179,94 

TNG 3.198,90 199.099,02 

Укупно (са ПДВ-ом): 1.111.834,93 

 

ТРОШКОВИ 2011 

Врста горива Сипано гориво Вредност сипаног горива 

BMB 2.168,04 283.697,84 

ED 649,60 93.248,85 

TNG 9.639,34 654.973,51 

Укупно (са ПДВ-ом): 1.031.920,20 

 

ТРОШКОВИ 2012 

Врста горива Сипано гориво Вредност сипаног горива 

BMB 1,992.89 292,801.97 

ED 1,063.32 159,929.83 

TNG 8,960.22 700,368.57 

Укупно (са ПДВ-ом):: 1,153,100.37 

 

ТРОШКОВИ 2013 

Врста горива Сипано гориво Вредност сипаног горива 

BMB 2.042,34 305.814,52 

ED 864,17 130.293,04 

TNG 8.215,06 638.568,66 

Укупно (са ПДВ-ом): 1.074.676,22 

 

ТРОШКОВИ 01.01. – 30.06.2014 

Врста горива Сипано гориво Вредност сипаног горива 

BMB 719,77 109.083,61 

ED 538,54 82.962,76 

TNG 3.340,60 290.871,04 

Укупно (са ПДВ-ом): 482.917,41 
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Прилог 2. 

 
СПИСАК МОТОРНИХ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА 

НА УПОТРЕБИ У ЈП "ГАС – РАМА" 
 
 
Путничка возила 
 

Редни 
број 

Регистарски 
број 

Произвођач возила и тип возила 
Евиденција  

km 
Намена 
возила 

Лимити 
Тип 

картице 
Врста 

картице 
Врста горива 

1. RU 003 OL Zastava YUGO TEMPO 1.1 ДА Путничко Без лимита Дебитна Стандард БМБ + ТНГ(LPG) 

2. RU 003 ОP Zastava YUGO TEMPO 1.1 ДА Путничко Без лимита Дебитна Стандард БМБ + ТНГ(LPG) 

3. RU 016 VČ Zastava Koral IN 1.1 Economic ДА Путничко Без лимита Дебитна Стандард БМБ + ТНГ(LPG) 

4. RU 016 VĆ Zastava 10 Dinamic ДА Путничко Без лимита Дебитна Стандард БМБ 

5. RU 029 PD Škoda Octavia 2.0 ДА Путничко Без лимита Дебитна Стандард ЕД 

 

Теретна возила 
 

Редни 
број 

Регистарски 
број 

Произвођач возила и тип возила 
Евиденција  

km 
Намена 
возила 

Лимити 
Тип 

картице 
Врста 

картице 
Врста горива 

1. RU 003 OS Zastava Florida 1.4 POLY LC ДА Теретно Без лимита Дебитна Стандард БМБ + ТНГ(LPG) 

2. RU 001 KO Ford Transit комби ДА Теретно Без лимита Дебитна Стандард ЕД 

3. RU 022 IĆ Punto Classic Van ДА Теретно Без лимита Дебитна Стандард БМБ + ТНГ(LPG) 

4. RU 022 IČ Punto Classic Van ДА Теретно Без лимита Дебитна Стандард БМБ + ТНГ(LPG) 

5. RU 026 ĆĆ Fiat Fiorino 1,4 Furgon ДА Теретно Без лимита Дебитна Стандард БМБ + ТНГ(LPG) 

6. RU 034 IR Punto Classic Van ДА Теретно Без лимита Дебитна Стандард БМБ + ТНГ(LPG) 

7. RU 034 IP Punto Classic Van ДА Теретно Без лимита Дебитна Стандард БМБ + ТНГ(LPG) 
 

Радне машине (на једну картицу на име ЈП "Гас – Рума" са сипањем у канистре због теренског 

рада)  
 

Редни 
број 

Регистарски 
број 

Радна (теренска) машина 
Евиденција  

km 
Намена Лимити 

Тип 
картице 

Врста 
картице 

Врста горива 

1. - Агрегат Honda - - Без лимита Дебитна Стандард БМБ 

2. - Тример за траву - - Без лимита Дебитна Стандард БМБ 

 
БМБ – безоловни моторни бензин  
 
ЕД – Eurodizel 
 
ТНГ (LPG) – течни нафни гас 
 
 
Напомена: 
 
Све картице без лимита! 
Радне машине (Агрегат Honda и Тример за траву) иду на једну картицу на име ЈП "Гас – 
Рума" са које се могу сипати све врсте горива без лимита као и сипање у канистре због 
теренског рада! 
 


