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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. 40/1.1.7.1 
од 06.07.2015. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности добра 

МОТОРНА ГОРИВА 
Број: 40/1.1.7. 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
� Општи подаци о јавној  набавци  

� Подаци о предмету јавне набавке 

� Врста и опис јавне набавке – техничке карактеристике 

a) Спецификација, квалитет и оквирна количина добара 

b) Списак моторних возила и радних машина на употреби у ЈП ''Гас-Рума'' 

c) Тренд потрошње горива у моторним возилима и радним машинама 

� Услови за учешће у поступку ЈНМВ из члана 75.и 76. Закона 

� Упутство како се доказује испуњеност услова 

� Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона у поступку јавне 

набавке мале вредности- Образац бр.1 

� Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75 Закона у поступку јавне 

набавке мале вредности-Образац бр.2 

� Упутство понуђачима како да сачине понуду 

� Образац Понуде- Образац бр.3 

� Образац Структуре цене- Образац бр.4 

� Образац Изјаве о независној понуди- Образац бр.5 

� Модел Уговора- Образац бр. 6 

� Образац Трошкова преипреме понуде- Образац бр.7 

� Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2 Закона 

 

 

Конкурсна документација има 31 страну. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
: Назив адреса и интернет страница наручиоца:  

• Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“ 
• ЈНА 136, 22400 Рума,  
• www.gasruma.rs 

Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 40/1.1.7. су добра- Моторна горива 
Не спроводи се резервисана јавна набавка. 
Контакт: 

• Александар Ивошевић и Ивона Павић 
• телефон: 022-473-450 
• e-mail: aleksandar.ivosevic@gasruma.rs, ivona.pavic@gasruma.rs 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 
 

Предмет јавне набавке бр. 40/1.1.7. су добра-Моторна горива: 
 
Безоловни моторни бензин Премиум БМБ 95                    
Евродизел                                                                              
Течни нафтни гас (ТНГ)                                                        
 
Ознака из општег речника набавке:  
09130000-Нафта и дестилати 
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ВРСТА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
 

Спецификација, квалитет, оквирна количина добара 
 

 
1. 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 1900 

2.  Евро дизел  У складу са Правилником о техничким и 
другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла (Сл. Гласник рс бр. 123/2012)  l 1100 

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 7500 

 
 
 
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). 
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). 
 



Конкурсна документација                                                             Јавна набавка мале вредности 
Моторна горива – 40/1.1.7 

 5/31 
 

 
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 034 IR Punto Classic Van ДА Теретно Без 
лимита 

Дебитна Стандард БМБ + 
ТНГ(LPG) 

6. 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 
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ТРЕНД ПОТРОШЊЕ ГОРИВА У МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА И РАДНИМ МАШИНАМА 

 
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 2014 

Врста горива Сипано гориво Вредност сипаног горива 

BMB 1631 242.694,34 

ED 1195 183.661,18 

TNG 6938 600.871,54 

Укупно (са ПДВ-ом): 1.027.227,06 
 

ТРОШКОВИ 01.01. – 30.06.2015 

Врста горива Сипано гориво Вредност сипаног горива 

BMB 799.63 101.748,24 

ED 564,94 78.236.01 

TNG 3.177,41 230.833,02 

Укупно (са ПДВ-ом): 410.817.27 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
 

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

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (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. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом 

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 гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 

1) Понуђач мора да поседује бензинску станицу (пумпу) у градовима и насељима 
наведеним у оквиру '' МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И РАСПРОСТРАЊЕНОСТ 
ПРОДАЈНЕ МРЕЖЕ'' са све три врсте горива 
2) Понуђач мора да поседује ''On-line'' контролу трошкова располагање софтверским 
решењем. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр.1), 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5 (важећа дозвола за обављање 
одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа) коју доставља у виду 
неоверене копије уколико иста постоји. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац бр.2), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
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 услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 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. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не 
доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
 
1. Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда 
2. Услов да понуђач 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 заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Доказ за правно лице:  
- 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;  
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- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 
у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала;  
Доказ за законске заступнике правних лица: 
- 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, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде. 
3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда. 
Доказ за Правна лица: 
-Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  
Доказ за предузетника: 
-Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда  
Физичка лица:  
- Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
4. Услов да је понуђач измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 
Доказ:  
- Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
5. Услов да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
1) Понуђач мора да поседује бензинску станицу (пумпу) у насељима наведеним у оквиру '' 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ПРОДАЈНЕ МРЕЖЕ'' са све три 
врсте горива-доставити списак продајних објеката у наведеним градовима са основним 
подацима на меморандуму понуђача 
2) Понуђач мора да поседује ''On-line'' контролу трошкова и за то треба да достави доказ, 
располагање софтверским решењем. 
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          Образац бр.1 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке добра ''Моторна горива'', број 40/1.1.7. , испуњава све услове из чл. 
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуде; 

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); 

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

6) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине; 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
1) Понуђач мора да поседује бензинску станицу (пумпу) у насељима наведеним у 
оквиру '' МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ПРОДАЈНЕ МРЕЖЕ'' 
са све три врсте горива 
2) Понуђач мора да поседује ''On-line'' контролу трошкова, располагање софтверским 
решењем 
 

 

 

 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
   

       

Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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           Образац бр.2 

 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке ''Моторна горива'' број 40/1.1.7, испуњава све услове 
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији). 

 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
Предмет јавне набавке је набавка моторних горива. 
Врста и опис предмета јавне набавке је дата у посебном делу конкурсне документације.  

   
.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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. 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. 
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 НАБАВКУ МОТОРНИХ ГОРИВА'' 
На полеђини коверте понуђач је дужан да стави свој пун назив. 
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. 
Обрасци морају бити: Попуњени, печатом оверени и потписани. 
Понуда се доставља најкасније до 23.07.2015. године до 12:00  сати. 
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у 
Руми, ЈНА 136, 23.07.2015. године у 12:30  сати. 
Отварању могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у 
поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Понуде које су некомплетне и неблаговремене неће бити разматране. 
Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци мале вредности, по критеријуму 
''економски најповољнија понуда'', донети у року од 3 дана од дана јавног отварања понуда. 
Све информације везане за конкурсну документацију могу се добити преко email адресе 
ivona.pavic@gasruma.rs, а лице за контакт су Ивона Павић и Александар Ивошевић, као и на 
Порталу управе за јавне набавке и сајту ЈП ''Гас-Рума''. 

 
ЈЕЗИК 

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

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
ПАРТИЈЕ 

 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
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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. 

 
Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе: 
 

• попуњен, потписан и печатом оверен образац " Изјава понуђача о испуњавању 
услова из чл.75. и 76. Закона у поступку ЈНМВ 

• попуњен,потписан и печатом оверен образац "Изјава подизвођача о испуњавању 
услова из чл.75. Закона у поступку ЈНМВ 

• попуњен, потписан и печатом оверен образац "Понуда"  
• попуњен, потписан и печатом оверен образац "Структура цене"  
• попуњен, потписан и печатом оверен овразац ''Модел уговора'' 
• oбразац ''Трошкови припреме понуде'' није обавезно попунити, потписати  и 

оверити. 
• попуњен, потписан и печатом оверен образац "Изјава о независној понуди'' 
• попуњен, потписан и печатом оверен образац "Образац изјаве о поштовању 

обавеза из чл.75 ст.2 Закона 
• списак продајних објеката у горе наведеним градовима и насељима, где ће се 

вршити испорука предметних добара 
• доказ да понуђач поседује ''On-line'' контролу трошкова, располагање 

софтверским решењем. 
 
 
 

ЗАХТЕВИ ПРЕМА ПОНУЂАЧИМА 
 
Сипање горива ће се вршити путем дебитних 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 са 
све три врсте моторних горива. 

Понуђач мора да поседује ''On-line'' контролу трошкова и да за то приложи и доказ, 
располагање софтверским решењем. 
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УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који  
ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
 

 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. 
Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који обавезно садржи податке из 
члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДА 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail ivona.pavic@gasruma.rs или факсом на број 022/471-484 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН Моторна горива бр. 
40/1.1.7.'' 
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. 
 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
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.  

 
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ''Гас-Рума'', ЈНА 136, 
22400 Рума,  са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку добра –  Моторна горива, ЈНМВ бр.40/1.1.7. - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра –  Моторна горива, ЈНМВ бр.40/1.1.7. - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра –  Моторна горива, ЈНМВ бр.40/1.1.7. - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –  Моторна горива, ЈНМВ бр.40/1.1.7. - 
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. 
 
 
ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, 
у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. 
 

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН). 
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 не може мењати понуду. 
 
 

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). 
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). 
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НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

Испорука добара - горива за потребе Наручиоца, вршиће се сукцесивно на бензинским 
станицама – пумпама (малопродајним објектима) Понуђача, на територији Републике 
Србије. 
 

ЦЕНА 
 

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без пореза на додату вредност , с тим да се 
цене могу мењати сходно одлуци надлежног државног органа којом се прописују цене 
нафтних деривата. 
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и 
урачунати га у коначну цену понуде. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у 
коначну цену понуде неће бити узети у обзир. 
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без, 
сматраће се сагласно Закону о јавним набавкама да је иста дата без пореза. 
Ако је у понуди дата неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона о јавним набавкама. 
У оквиру понуђене цене, понуђач мора да наведе све трошкове у складу са обрасцем 
''Образац структуре понуђене цене''. 
 
 

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.  
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 дебитних картица. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 

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. 
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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. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2.тачка 5) 
Закона. 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

Одлука о избору најповољније понуде у јавној набавци донеће се применом критеријума 
"економски најповољније понуде", при чему ће се бодовати: 
 
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 + CN2 / CP2 + 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        10 пондера 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 10 пондера 
- понуда са најдужим одложеним роком плаћања добија 10 пондера 
- понуда са авансним плаћањем добија  0 пондера 
- број пондера за рок плаћања из осталих понуда израчунава се према формули: 
 

NRP = RPP / RPN x 10 
 
NRP – број пондера за рок плаћања 
RPP – понуђени рок плаћања 
RPN – најдужи рок плаћања 
 
 
 
3. УКУПАН БРОЈ СТАНИЦА – ПУМПИ     15 пондера 
 
- Максималан број пондера 15 пондера     
- Понуђач који има највећи укупан број станица - пумпи добија максимум 15 пондера 
- Број станица – пумпи односи се на број пумпи у општинама: Рума, Ириг, Нови Сад, 

Шабац, Београд и Нови Београд 
- Број пондера за укупан број станица – пумпи из осталих понуда израчунава се према 

формули : 
 

NBP = RPPP / RPNP x 15 
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NBRP – број пондера за број пумпних станица 
RPPP – понуђени број пумпних станица 
RPNP – највећи број пумпних станица 
 
УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА 
 

N = NCU + NRP + NBP 
 
 
Уколико две или више понуда буду садржале исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену. 
 
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А 
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
 
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац бр.8) 
 
 

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. 
 

ЗАШТИТА ПРАВА 
 

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 
осам дана од дана пријема одлуке. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом са повратницом. 
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НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
ivona.pavic@gasruma.rs, факсом на број 022 471 484 или препорученом пошиљком са 
повратницом.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 
дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 
дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  50-016, сврха:  
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 
Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.  
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Образац бр.3 
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Моторна горива, 
ЈНМВ број 40/1.1.7.  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ТЕРЕТНО ВОЗИЛО 
 
Укупна цена без ПДВ-а 
  

Износ ПДВ-а 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде  
 

Поседовање ''On-line'' контроле трошкова  

Укупан број станица (пумпи)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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Образац бр.4 

 

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

Датум:  

 
 

Редни 
број Врста бензина 

Јединична 
цена 

(без ПДВ-а) 

Количина 
(l) Укупно 

1. Безоловни бензин  1900  

2. Евродизел  1100  

3. Течни нафтни гас  7500  

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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Образац бр. 5 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности ''Моторна горива'' , бр 40/1.1.7. поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 6 
 
 

М О Д Е Л    У Г О В О Р А 
 
О КУПОПРОДАЈИ МОТОРНОГ ГОРИВА 
 
Закључен .....................2015. године 
 
НАРУЧИЛАЦ: ЈП "ГАС-РУМА, Рума ул. ЈНА бр. 136, матични број: 08593205, 

ПИБ:102133040, кога заступа Директор, Рада Маравић, 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                   1.900 литара 
Евродизел                                                                             1.100 литара 
Течни нафтни гас (ТНГ)                                                       7.500 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 дебитне картице 
које КУПЦУ у складу са овим уговором издаје ПРОДАВАЦ. 
Наручилац за испоруку дебитних картица доставља ПРОДАВЦУ наруџбеницу, односно 
захтев којим дефинише врсту и број дебитних картица. 
На основу примљене наруџбенице односно захтева из става 2. овог члана, ПРОДАВАЦ 
доставља КУПЦУ дебитне картице. 
 

Члан 4. 
ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ стави на располагање дебитне 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 дебитних катица од стране КУПЦА, ПРОДАВАЦ ће почети са испоруком 
горива на свим пумпним станицама. 
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Члан 5. 

 
КУПАЦ може преузимати добра која су предмет овог уговора путем дебитних картица  до 
износа уплађених средстава по предрачуну. 
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. 
 
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. 
Кваалите 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. 
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Oбразац бр. 7 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац бр.8 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75 СТАВ 2. 
ЗАКОНА 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач.......................................... у поступку јавне набавке добара ''Моторна горива'' 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне 
својине. 

 
 
 
 
 Датум              Понуђач 
 
________________                                   М.П.                      __________________ 
 

 
 
 
 
 
 

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

 


