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I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 На основу члана 55.,57. и 60., а у вези са чл. 39. став 1. Закона о јавним 

набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),  Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова(,,Сл.гласник РС“, бр. 86/15),    и Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке добара мале вредности бр. 05-36 од 12.02.2020. године, позивају 

се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци 

добара.  
 

Назив наручиоца: Пољопрвредна школа са домом ученика „Ваљево“ 

Адреса наручиоца: 14000 Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 54. 
Интернет страница наручиоца: www.poljoprivrednaskola.edu.rs 
Е-mail адреса наручиоца: poljskolava@gmail.com 

Врста наручиоца: Установа 

Врста поступка јавне 

набавке: 

Јавна набавка мале вредности обликована у две 

партије 

Врста предмета: Добра- – нафта и дестилати - 09130000 

 

 

Кратак опис предмета 

набавке:  

Набавка нафтних деривата, за потребе обављања редовне 

делатности установе обликована у 2 партије:партија 1: Еуро 

дизел и бензин БМБ 95, партија 2.: моторна уља и остало 

Ознака предмета набавке:  

 

09130000 

  

 Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на Порталу ЈН и на 

један од начина: 

- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Ваљеву ул. В.Николаја бр. 54, 

канцеларија секретара Школе, сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 

часова све до истека рока за достављање понуда, 

- као и поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за 

достављање конкурсне документације на један од наведених начина. 

Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од 

дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Наручилац не 

сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске 

службе.  

 

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде 

и конкурсном документацијом. 

 

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне 

документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што 

доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као 

и да  попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће 

се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, 

потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.  

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у 

писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца у Ваљеву, 

http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs/
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ул. Владике Николаја бр. 54 са назнаком ''Понуда за јавну набавку добара  бр. 02/2020 - 

НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 02.03.2020. године до 10.00 часова.  

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име 

и презиме контакт особе понуђача. 

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном 

документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на 

начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини 

листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може 

утврдити да се понуда први пут отвара. Наручилац ће приликом пријема понуда на 

коверти/кутији обележити ''Време, евиндециони број и датум пријема понуде'' према 

редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац 

предаје ''Потврду о пријему понуде''. 

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом 

понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по 

окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да 

је иста поднета неблаговремено. 

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао 

понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је 

једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац 

примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити 

благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање 

понуда тј. дана 02.03.2020. године у 11.00 часова у просторијама наручиоца у Ваљеву , 

ул. Владике Николаја бр. 54, школска читаоница. Отварању понуда може присуствовати 

свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати 

само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања 

понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку 

отварања понуда. 

Критеријум за оцену понуда је:  

- за партију I - економски најповољнија понуда 

-  за партију II - најнижа понуђена цена 

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, 

рачунајући од дана јавног отварања понуда. 

 Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког 

радног дана на тел/факс: 014/225-740 од 10,00 до 14,00 часова.  Особа за контакт је 

Зорица Алимпијевић,  Е-маил адреса poljskolava@gmail.com 

 . 
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На основу члана 55.,57. и 60. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15, 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник 

РС“, бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 

ЈНМВ 02/2020 дел.број 05-36 од 12.02.2020. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку, ЈНМВ  02/2020 дел.број решења 05-37  припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности 

НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА 

 по партијама 

ЈНМВ бр. 02/2020 

 
 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

 Позив за подношење понуде 2 

I Општи подаци о јавној набавци 5 

II Подаци о предмету јавне набавке 5 

 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

6 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 

 Оцена испуњености услова 15 

 Подаци о понуђачу 16 

 Изјава о испуњености услова  19 

 Понуда 20 

 Образац изјаве о независној понуди 21 

 Изјава о прихватању услова из конкурсне документације  22 

 Модел уговора 23 

 Образац трошкова припреме понуде 28 

 Изјава о броју реализованих и закључених уговора 29 

 Овлашћење представника понуђача 31 

 Спецификација понуде са структурама цена            33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Конкурсна документација за ЈНДМВ бр.02/2020 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ПОЉОПРИВРЕДНА  ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“ 

Адреса: Владике Николаја 54, 14000 Ваљево 

Iнтернет страница: www.poljoprivrednaskola.edu.rs 

 

 

2. 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. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 02/2020 су добра – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА по 

партијама 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности. 

 

5. Контакт (лице или служба)  

Контакт: Зорица Алимпијевић,дипл.правник тел./фах 014/225-740,  

 

E - mail адреса  poljskolava@gmail.com   фаx: 014-225-740  

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 02/2020 су добра – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА  по 

партијама – нафта и дестилати – 09130000 

 

 

2. Партије 

 

Набавка је обликована у 2 партије и то: 

  

Партија 1 – ЕУРО ДИЗЕЛ, 

                       БЕНЗИН  БМБ 95 

 

 

Партија 2 – моторна уља и остало (филтери и адитиви) 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

ЗАКОНА 

 

1.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: 

III.1. Обавезне услове по чл. 75.: 
1. да је регистрован код надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет ове ЈН, односно уписан у одговарајући регистар. 

2. 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 и кривично дело преваре. 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

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

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5. да испуњава све обавезе 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. 

 

 III.2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76. и то:  
 

 

1. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације 

односно претходни стечајни поступак. 

2. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

-   да је у претходне 3 (три) обрачунске године остварио укупни бруто приход 

за партију 1. у минималном износу од 3.100.000,00 динара, за партију 2. у 

минималном износу од 260.000,00 динара; 

3. да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

• да је у претходне 3 (три) обрачунске године испоручио добра која су 

предмет јавне набавке и то: 

-  добра-укупне вредности од 90.000.000,00 динара (без ПДВ-а) за 

партију 1.,  

- добра-укупне вредности од 3.000.000,00 динара (без ПДВ-а) за 

партију 2.,  

4. да располаже довољним  техничким капацитетом – Опис понуђачеве 

техничке опремљености - доказ покривености мрежом бензинских пумпи на 

целој територији Републике Србије и броја бензинских пумпи на територији града 

Ваљева (за партију 1.). 

5. Понуђач је у обавези да достави потребне прописане атесте, 

сертификате, потврде о квалитету у складу са Законом и Правилницима 

важећим за понуђена добра.  
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Напомена: Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 

 

Напомена: 
 

У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама: 

 

• Понуђач испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 –3. и тачка 5. и 

додатних услова под III.2. тачка 1. и 2, доказују ''Изјавом понуђача о 

испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских 

прописа и средствима финансијског обезбеђења'' (образац 3), 

 

уз обавезу понуђача чија је понуда оцењена као прихватљива, да уколико 

то наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред 

наведених доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), 
обавезних и додатних услова. 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 

77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

прилогу конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 

дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 4 ) 

Закона, важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, коју доставља у 

виду неоверене копије.  

 

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 изјаве подизвођача, дат је у прилогу конкурсне документације), 

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. 

   Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
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Доказивање додатних услова: 
1.Услов III.2.тачка 1. – Стечај и ликвидација, доказује се Потврдом надлежног органа да 

над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни 

поступак. 
Напомена:  

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија потврде са датумом издавања и овере 

фотокопије после објављивања позива за достављање понуда. 

• Овај доказ  достављају сви чланови      групе понуђача. 

 

2.Услов III.2.тачка 2. - Финансијски капацитет, доказује се достављањем 

Биланса успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017, 2018 године) или 

''Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'' издат од стране Агенције за привредне 

регистре који садржи сажети биланс стања и успеха за последње 3 (три) обрачунске године.  
Напомена:  

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после 

објављивања позива за достављање понуда. 

• Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно. 

 

3.Услов III.2.тачка 3. - Пословни капацитет, доказује се – Изјавом о броју 

закључених и реализованих уговора - испоручених добара-који су предмет јавне 

набавке, са подацима о наручиоцу (листи купаца)  датумима, врсти добара и укупној вредности 

испоручених добара у периоду од 3 (три) године – Образац 10. конк.документације  
 Напомена:   

• Као доказ понуђач доставља фотокопије уговора, односно листе купаца.  

• Oвај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно. 
 

  

4.Услов III.2.тачка 4. кao доказ Понуђач доставља Списак (на свом меморандуму) 

бензинских пумпи на целој територији Републике Србије и списак бензинских пумпи на 

територији града Ваљева (за партију 1.). 

 

5. Услов III.2.тачка 5. кao доказ Понуђач доставља атесте, сертификате и потврде о 

квалитету добара које нуду 

 

6.Уз понуду Понуђач доставља изјаву на сопственом меморандуму да ће приликом закључења 

уговора наручиоцу доставити  меницу за добро извршење посла са одговарајућим меничним 

овлашћењем попуњеним на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као 

гаранцију за испуњење обавеза из понуде.  

Уз меницу понуђач је дужан да достави картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентиране у регистру меница по овлашћењу НБС. 

 

 

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуда  се  доставља  у   писаном   облику,   ИСКЉУЧИВО   на   обрасцима које понуђач 

добија од наручиоца приликом преузимања конкурсне  документације, лично, са Портала 

јавних набавки односно интернет странице наручиоца. 
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 Појединачне   обрасце   садржане   у  конкурсној   документацији,  понуђач попуњава  

читко, јасно и недвосмислено.  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„ВАЉЕВО“, Владике Николаја 54, 14000 Ваљево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

добара – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА по партијама, Партија бр.______-

_______________ ЈНМВ бр.02/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.03.2020 

до 10 часова.  

 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 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. 

   

3. ПАРТIЈЕ 

 

Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМA 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: : ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 

СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“, Владике Николаја 54, 14000 Ваљево са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА по 

партијама, партија бр._____ЈНМВ бр.02/2020. - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА   по 

партијама, партија бр._____ ЈНМВ бр.02/2020. - НЕ ОТВАРАТI”  или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА  по 

партијама, партија бр._____ ЈНМВ бр.02/2020. - НЕ ОТВАРАТI”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА  по 

партијама, партија бр._____ЈНМВ бр.02/2020. - 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. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
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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. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 

изјаве дат у прилогу конкурсне документације). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

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 2) 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,  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у  

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Наручилац ће плаћање добара вршити у року предвиђеном у понуди. 

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
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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 са урачунатим  порезом на додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.  

 

11.   ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА 

 

Подаци који се тичу провера, објашњења, мишљења и поређења понуда, као и 

препоруке у вези са доделом уговора неће се саопштавати понуђачима ни лицима која званично 

нису укључена у поступак, док се не објави име изабраног понуђача.  

Уколико учесник у поступку на било који начин покуша да утиче на комисију у току 

избора најповољније понуде, његова понуда биће аутоматски одбијена. 

  

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦIЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може,искључиво у писаном облику на адресу Пољопривредна школа са 

домом ученика „Ваљево“, Владике Николаја 54, 14000 Ваљево, е-маил адресу 

poljskolava@gmail.com, фаx бр. 014/225-740,  тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 3 радна дана пре истека рока за 

подношење понуде у времену од 09,00 до 14,00 часова..  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) радна  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, ЈНМВ бр.02/2020, партија 

бр. __________.”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 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. 

 

13. 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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

ПАРТИЈА 1  

 

Избор најповољније понуде изврши ће се применом критеријума „Економски  најповољнија 

понуда“  

 

1. ЦЕНА…………………………………………………..маx       70 ПОНДЕРА 

2. ПОКРИВЕНОСТ  

      МРЕЖОМ БЕНЗИНСКИХ ПУМПИ ……………….…маx 20 ПОНДЕРА 

3.  БРОЈ БЕНЗИНСКИХ ПУМПИ ……………………….маx   10 ПОНДЕРА 

            ________________________________________________________________ 

                                                                                       УКУПНО 100  ПОНДЕРА 

 

1. Критеријум: ЦЕНА ………………………………….МАX       70 ПОНДЕРА 

 

Објашњење:  

Понуђач уноси појединачне цене и укупну вредност (у динарима) у понуду која је саставни део 

конкурсне документације. 

 

Бодовање: 

Број пондера се рачуна по обрасцу: 

 

Број пондера = Најнижа понуђена укупна вредност за конкретну партију   X 70                                                                 

                         Понуђена укупна вредност посматраног понуђача за конкретну партију 

 
Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а 

оцењују се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у 

систему ПДВ-а и укупна цена са  ПДВ-ом понуђача који је у систему ПДВ-а).  
 

 

 2.  Критеријум: ПОКРИВЕНОСТ  МРЕЖОМ 

                         БЕНЗИНСКИХ ПУМПИ …............................ МАX 20 ПОНДЕРА 

 

• 28 и више    .....................................20     ПОНДЕРА 

• Од 20-27 .......................................   15     ПОНДЕРА 

• Од 13-19 .......................................   10     ПОНДЕРА 

• Од   5-12 .......................................     5     ПОНДЕРА 

 

Понуђач је у обавези да достави документ којим доказује покривеност мрежом 

бензинских пумпи на територији Републике Србије. 

 

3. Критеријум: БРОЈ БЕНЗИНСКИХ ПУМПИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА........ 

.........................................................................................................МАX 10 ПОНДЕРА 

  

       Број пондера се рачуна по обрасцу: 

 

                     Број пондера= Број пумпи понуђача   X 10 

                                        Највећи број пумпи 
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 Понуђач је у обавези да достави документ којим доказује број бензинских пумпи којима 

располаже на територији Града Ваљева. 

 

        

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВIШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

                                  

Уколико два или више  понуђача  у  укупном  збиру  остваре  исти  број пондера, 

предност ће се дати оном понуђачу  који  оствари  највећи  број  пондера  за понуђену цену. 

Ако два или више понуђача остваре исти број пондера за понуђену цену па се ни у том 

случају не може извршити избор најповољније понуде, предност ће се дати оном понуђачу који 

оствари највећи број пондера за покривеност региона мрежом бензинских пумпи. 

Уколико два или више понуђача остваре исти број пондера за понуђену цену и 

покривеност региона мрежом бензинских пумпи, па се ни у том случају не може извршити 

избор најповољније понуде, предност ће се дати оном понуђачу који оствари највећи број 

пондера за број понуђених бензинских пумпи. 

 

 

15а. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ II  

 

Све исправне и прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже 

понуђене цене. 
 

Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а 

оцењују се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у 

систему ПДВ-а и укупна цена са  ПДВ-ом понуђача који је у систему ПДВ-а).  
 

 

 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

1. 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, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 . 

  

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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 или препорученом пошиљком са повратницом на 

адресу: Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“, Владике Николаја 54. 14000, 

Ваљево. 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. 
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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 до 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 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење 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 према важећем 

пропису -  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. 

 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 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. 
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ОБРАЗАЦ 1. 

 

 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из 

конкурсне документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо 

следеће прилоге и обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то: 
 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА   

1. ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 

2. ОБРАЗАЦ  2 -  Подаци о понуђачу  да не 
 ОБРАЗАЦ  2а -  Подаци о подизвођачу да не 
 ОБРАЗАЦ  2б -  Подаци о учеснику у заједничкој понуди да не 

3. 
ОБРАЗАЦ 3 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, 

поштовању законских прописа  
да не 

4. ОБРАЗАЦ  4 -  Образац понуде да не 

5. ОБРАЗАЦ  5 -  Образац структуре цене да не 

6. ОБРАЗАЦ  6 -  – Изјава о независној понуди да не 

7. ОБРАЗАЦ 7 – Изјава о прихватању услова из конк. документације да не 

8. ОБРАЗАЦ 8 – Модел уговора о испоруци добара да не 

9. ОБРАЗАЦ 9 –  Обрачун трошкова припреме понуде да не 

10. ОБРАЗАЦ 10 – изјава  о броју закључених и реализованих уговора   

11. ПРИЛОГ 1 - Потврда о преузимању конкурсне документације да не 

12. ПРИЛОГ: 2 - овлашћење представника понуђача да не 

13. ПРИЛОГ 3 - – потврда о пријему понуде да не 

 

14. 
Атести, сертификати и потврде о квалитету да не 

 

15. 
Важећа дозвола за обављање делатности да не 

 

   
   ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице понуђача 
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ОБРАЗАЦ  2 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Понуда бр ____________ од __________________ за јавну набавку добара НАБАВКА 

НАФТНИХ ДЕРИВАТА  по партијама, ЈНМВ бр.02/2020 ПАРТИЈА ____________ 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПIБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Ц) 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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ОБРАЗАЦ  2а 
 

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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ОБРАЗАЦ  2б 
 

 

 

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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ОБРАЗАЦ 3. 
 

 

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/12, 14/15, 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију 

ЈНМВ бр. 02/2020- НАФТНИ ДЕРИВАТИ, ПАРТИЈА бр. ________    д а ј е   с е 

 
 

 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл.76. Закона о 

јавним набавкама, поштовању законских прописа и средствима финансијског 

обезбеђења дефинисаних конкурсном документацијом  
 

 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 

испред понуђача _____________________________ из __________________________ 

ул.______________________________ бр.____ , изјављујем: 
 

• да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у 

оквиру поглавља III.1. тачке 1) до 3), 

  

• да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације у оквиру 

поглавља III.2. тачка 1) и 2). 

• да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља  III.1. тачка 5) и то: 
 

o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  

o да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

 

 
          

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ОБРАЗАЦ  4 
 

 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности 

бр.02/2020, чији је предмет набавка добара – нафтних деривата , партија бр. _________, 

____________________________________,   

д о с т а в љ а м о  

П О Н У Д У 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

 

 

НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА по партијама, партија бр._____-

__________________________________ 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

(не краћи од 60 дана) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Понуђач  попуњава образац понуде за сваку партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ 6 
 

 

 

 

 

 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 добара – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА бр. ЈНМВ 02/2020 –ПАРТИЈА 

бр _____, __________________________________________________________________ 

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 7 

 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Понуђач ______________________________________ из ___________________ ул. 

_______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у  потпуности 

прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавке добара 

мале вредности бр.  02/2020 - Набавка нафтих деривата  по партијама - ПАРТИЈА бр. 

______________________________ 

  

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде 

прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од 

тражених услова. 

 
 
                      ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 
 

 

 

НАПОМЕНА:   

За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени 

члан групе понуђача.  
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ОБРАЗАЦ 8 
 

  МОДЕЛ   УГОВОРА    О    ЈАВНОЈ   НАБАВЦИ 

ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - ЈНМВ 02/2020 

Набавка нафтих деривата  по партијама 

Партија број: 1. 

            

 УГОВОР О ПРОДАЈИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА 

ГОРИВО 

 

Закључен у __________ дана__________________ 2020. године између уговорних 

страна: 

 

1. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ВАЉЕВО; адреса: 

Владике Николаја 54, 14000 Ваљево; телефон: 014/225-740, матични број: 

07096933, шифра делатности: 8532, ПИБ: 101499305, кога заступа Милан 

Гајић, директор ( у даљем тексту Наручилац). 

 

 

2.    ___________________________________________________, адреса 

_____________________, ____________________, ПИБ: __________________, 

МБ: ______________, кога заступа ____________________________________,  

(у даљем тексту Добављач)                                                                                                                                                                             

 

I  ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

 

Члан 1. 
Предмет уговора је купопродаја нафтних деривата и друге робе и услуга  коришћењем дебитне 

_________________ картице за гориво Добављача (у даљем тексту картица). 

Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручује нафтне деривате на својим бензиским 

станицама. Списак јавних бензиских станица Добављача саставни је део овог Уговора.  

 

Члан 2. 
Понуђач се обавезује да ће испоручити добра чији квалитет одговара важећим стандардима и 

прописима о квалитету за ту врсту добара и да обезбеди потребне и прописане атесте, 

сертификате, потврде о квалитету и другу потребну документацију у складу са законским 

прописима за уговорена добра. 

 

II     ЦЕНА И ПОПУСТИ НА ЦЕНЕ 

 

Члан 3. 
Цене нафтних деривата: гориво Еуро дизел и Бензин БМБ 95  утврђена је понудом Добављача 

бр. ______од ____________2020. године.     Цена добара није фиксна и може се мењати у складу 

са законом и подзаконским актима за ову врсту делатности, одлукама Добављача у складу са 

кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

 Након закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене само из објективних 

разлога у складу са чл. 115. ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може 

да иницира како Добављач,тако и Наручилац.  

      Испоручене нафтне деривате Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан 

испоруке који подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране Наручиоца на 

бензиским станицама Добављача. 
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Члан 4. 
Попуст на цену нафтних деривата се одобрава Наручиоцу на основу преузетих количина 

нафтних деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим Скалама попуста на 

преузете количине нафтних деривата Добављача који представља саставни део Уговора. 

Припадајући попуст одобрава се Наручиоцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег 

месеца за претходни. 

 
 
III     РОКОВИ И НАЧИНИ ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице. 

Наручилац уплаћује динарска средства на текући рачун Добављача бр.__________________ код 

банке _________________________________. 

Наручилац уплату врши према инструкцијама Добављача. 

На основу извршених уплата ,Наручиоцу се на крају месеца издаје авансни рачун. 

Наручилац може преузимати нафтне деривате, другу робу и услуге путем картице, до износа 

уплаћених средстава. 

Добављач на крају месеца доставља Наручиоцу коначан рачун за испоручене нафтне деривате, 

другу робу и услуге по типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем 

картице. 

Добављач је дужан да Наручиоцу пре потписивању уговора достави меницу попуњену на износ 

10% без ПДВ-а од вредности понуде са меничним овлашћењем и налогом за наплату које мора 

садржати клаузуле „неопозива“, „безусловна“ и „платива на први позив“ без протеста као 

гаранцију за добро извршење посла у ЈНМВ – 02/2020.Уз меницу понуђач је дужан да 

достави картон депонованих потписа. 
Меница мора бити евидентиране у регистру меница по овлашћењу НБС. 

 

 

 
IV РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА       

Члан 6. 
Уговор се закључује на одређено време, на  годину дана од дана његовог закључења. Уколико 

Наручилац из објективних разлога, до краја истека уговорене обавезе од 12 месеци, 

благовремено не закључи нови уговоре о набавци предметних добара за наредни период, рок 

трајања овог уговора се може одлуком о измени уговора продужити до дана закључивања 

новог уговора.  

У случају да неке од одредби овог Уговора престану да буду у складу са важећим законским 

прописима, или актима и одлукама Добављача, на послове из овог Уговора примењиваће се 

прописи, односно акта и одлуке Добављача који су ступили на снагу. 

Добављач је дужан да о изменама из претходног става овог члана писменим путем обавести 

Наручиоца у року од 5 (пет) радних дана од датума ступања измена на снагу. 

Уговор се може раскинути и пре истека рока у случају да друга страна не испуњава 

уговорене обавезе, искључиво писменим путем са отказним роком од 30 дана. 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 
Уговорне стране за случај евентуалног спора уговарају надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

 

Члан 8. 
За све што Уговором није предвиђено, примењују се  одредбе Закона о облигационим односима 

и других законских прописа који се односе на предмет Уговора. 

 

Члан 9. 
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Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе 

уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра 

закљученим на дан другог потписа по временском редоследу. 

Саставни део овог уговора чине списак бензинских станица Добављача и Општа правила 

Добављача. 

 

Члан 10. 
Овај Уговор је закључен у 2(два) оригинална примерка, по 1 (један) за сваку уговорну страну. 

 

 

        За Добављача,                 М.П.                                 М.П.                    За Наручиоца,  

                                        

____________________                                                                   _____________________  

 

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са  

изабраним Понуђачем. Уколико Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 

јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне 

набавке доставити доказ негативне рефренце,  

Понуђач  је  дужан  да  попуни  модел  уговора,  парафира  и  овери  сваку  страну,  чиме  потврђује  

сагласност  са истим.  
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ОБРАЗАЦ 8 
 

МОДЕЛ УГОВОРА  

   

 

           

1. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“ Ваљево, Владике 

Николаја 54(у даљем тексту овог уговора: Наручилац) коју заступа директор Милан Гајић 

 

Шифра делатности:  8532  

Матични број:      07096933 

ПIБ број:             101499305 

Текући рачун:      840-312666-23 који се води  код Управе за трезор, Филијала Ваљево 

Тел/фаx:                 014-225-740 

 

и  (у даљем тексту овог уговора: Понуђач) 

 

2. ___________________________________, кога заступа _________________ 

  

Шифра делатности:  

Матични број:       

ПIБ број:              

Текући рачун:  

Тел/фаx:   

 

закључили су  

У Г О В О Р    О    Ј А В Н О Ј   Н А Б А В Ц И 

ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - ЈНМВ 02/2020 

Набавка нафтих деривата  по партијама 

Партија број:  2 

 

 

Члан 1. 

    Овим уговором уређују се права и обавезе у вези јавне набавке ЈНМВ 02/2020 добара – 

Набавка нафтих деривата по партијама, партија број 2_- моторна уља и остало (филтери и 

адитиви), који је додељен понуђачу у јавној набавци мале вредности. 

 

Члан 2.  

Понуђач продаје а наручилац купује добра у јавној набавци мале вредности број ЈНМВ 02/2020 

-  Набавка нафтих деривата, партија број 2- моторна уља и остало (филтери и адитиви), 
специфициране у понуди број _________ од ___________2020 године, која чини саставни део 

овог уговора. 

  Члан 3. 

Уговорена вредност партије бр. 2 износи _______________ дин. без ПДВ-а, односно 

_________________  дин са ПДВ-ом.   

Уговорени начин плаћања је: без аванса, вирмански у року од _____ дана по испоруци добара 

на текући рачун Добављача бр: ________________ који се води код 

_________________________ банке.  

          Добављач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код  

Наручиоца (деловодни број). 

Добављач је дужан да Наручиоцу при потписивању уговора достави меницу попуњену 

на износ 10% без ПДВ-а од вредности понуде са меничним овлашћењем и налогом за наплату 

које мора садржати клаузуле „неопозива“, „безусловна“ и „платива на први позив“ без протеста 

као гаранцију за добро извршење посла у ЈНМВ – 02/2020. 
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Уз меницу понуђач је дужан да достави картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентиране у регистру меница по овлашћењу НБС. 

  

                                                                    Члан 4. 

   Понуђач се обавезује да уговорено добро у јавној набавци мале вредности број ЈНМВ 02/2019 

- Набавка нафтих деривата – Партија бр. 2. - моторна уља и остало (филтери и адитиви),  
изврши искључиво по диспозицијама Наручиоца, франко Ваљево. у року предвиђеном у 

понуди.  

Наручилац ће плаћање вршити у року предвиђеном у понуди, уз обавезу понуђача да на 

фактури назначи назив, број јавне набавке, број и датум уговора и јединичне цене. 

 

Члан 5.   

        Цена добара није фиксна и може се мењати у складу са законом и подзаконским актима за 

ову врсту делатности. 

Након закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене само из 

објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. 

Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац.  
         

               Члан 6. 

  У случају рекламације на квалитет купљених добара понуђач се обавезује да исту 

уважи на основу сачињеног записника са наручиоцем, односно уколико наручилац у року од 8 

дана од дана куповине уочи недостатке и о томе обавести понуђача. 

 Понуђач је дужан да уважене рекламације отклони без одлагања. 

 

Члан 7. 

 Понуђач се обавезује да ће испоручити добра чији квалитет одговара важећим 

стандардима и прописима о квалитету за ту врсту добара и да обезбеди потребне и прописане 

атесте, сертификате, потврде о квалитету и другу потребну документацију у складу са 

законским прописима за уговорена добра.  

Члан 8. 

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, са роком 

важења најдуже до утрошка уговорених количина добра. 

Уговор се може раскинути и пре истека рока у случају да друга страна не испуњава 

уговорене обавезе, искључиво писменим путем са отказним роком од 30 дана. 

Члан 9. 

            За све што није предвиђено овим уговором примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима.                        

 Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно, а уколико у томе не успеју, надлежан је суд у Ваљеву. 

 

  Члан 10. 

 Овај уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 1 (један). 

 

        За понуђача                  За наручиоца  

                                                            директор     

________________                     ________________________________ 

        (дипл.инж.Милан Гајић,проф.)                                

Напомена: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 

као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке.  

Понуђач  је  дужан  да  попуни  модел  уговора,  парафира  и  овери  сваку  страну,  чиме  потврђује  

сагласност  са истим.  
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ОБРАЗАЦ 9 
 

 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 прилога није обавезно 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ  10  
 

ИЗЈАВА 
о броју закључених и реализованих уговора за јавну набавку добара  мале вредности 

бр.  02/2020 - Набавка нафтих деривата  по партијама - ПАРТИЈА бр. _______, 

______________________________ 

  

У својству Понуђача под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављујемо да смо у периоду 2017., 2018. и 2019. година, закључили и реализовали 

_____________________ (уписати број) купопродајних уговора о испоруци предметних 

добара.  

 

 

 

Назив Наручиоца бр. 

уговора                          

датум 

уговарања 

вредност уговора                             

(у дин.са ПДВ-ом) 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 

 

Место и датум:________________  М.П.                __________________________ 

                                                                                        Потпис овлашћеног лица  
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ПРИЛОГ 1. 

 

 

 

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

За јавну набавку добара мале вредности бр. _____ . 

 

 

Потврђујем да сам у име понуђача__________________________________ 

са седиштем у ____________________, ул. ____________________бр. ____. 

Матични број: ___________________ПИБ: _________________________ 

Контакт особа:  _____________________________ 

Контакт телефон:  ______________ факс: __________ 

 

преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр.____________за 

набавку-испоруку добара__________________________________________________________. 

 

 

ДАТУМ:    ___________________________ 

Овлашћено лице  ___________________________ 

ПОТПИС:    ___________________________   М.П. 

 
 

Напомена: Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне 

документације и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем 

могућем року. Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави 

потврду о преузимању конкурсне документације. 
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ПРИЛОГ 2. 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 

 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _______________________________ ул. _______________________________ 

 

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  

 

испред понуђача: _____________________________из ______________________,  

 

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања  

 

понуда за јавну набавку мале вредности бр. 02/2020, ПАРТИЈА БР.______ и 

предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама. 

 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале 

вредности и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

Дана, ____. ____. 2020. године 

 

 

 

                                                                                          П о н у ђ а ч 

м.п. 

__________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 

понуда иначе не може активно учествовати у поступку отварању понуда иако је 

исту доставило у склопу запечаћене понуде. 
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ПРИЛОГ 3. 

 

 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  

(Службени гласник РС» број 124/12, 14/15, 68/15),  д а ј е  с е 
 

 

П О Т В Р Д А  
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 

За јавну набавку добара мале вредности 02/2020, ПАРТИЈА бр. _____ . 

 

 

 

Овом потврдом Наручилац Пољопривредна школа са домом 

ученика «Ваљево» из Ваљева  ул. Владике Николаја  бр.54.,  потврђује да 

је од стране _________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као 

овлашћеног представника Понуђача _________________________________ 

из __________________ ул. ___________________________________ бр. 

____,                   предата Понуда бр.______ од ___.___.2020.године за јавну 

набавку мале вредности 02/2020, партија бр. ___________ 

 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ 

од ___.___.2020.године. 

 

 
 

Датум пријема понуде: ____.____.2020.године 

Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис:                                             М.П. 

 

НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду 

доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање 

понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе 

поштом или преко курирских служби. 
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ОБРАЗАЦ  5 

 

 

 

ПАРТИЈА I 

Горива 

Спецификација потреба Пољопривредне школе са домом ученика  “ВАЉЕВО”  
ЗА 2020.годину 

Ред. 

Бр. 

 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици мере 

без пдв-а 

Цена по 

јединици мере са 

пдв-а 
Укупна цена без пдв-а Укупна цена cа пдв-а 

1.  

Гориво Еуро дизел l. 9000 

    

2.  

Гориво Бензин БМБ 95 l. 1000 

    

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

  УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  
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ОБРАЗАЦ  5 
 

ПАРТИЈА II 

Моторна уља, филтери и адитиви 

Спецификација потреба Пољопривредне школе са домом ученика  “ВАЉЕВО”  
ЗА 2020.годину 

Ред. 

Бр. 

 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици мере 

без пдв-а 

Цена по 

јединици мере са 

пдв-а 

Укупна цена без пдв-а Укупна цена cа пдв-а 

1. 

Moторно уље SAE 15W-40 

Maxima super MG или 

еквивалентно које задовољава 

стандарде:ACEA E2,API CF-

4/SG, MB APPROVAL228.1. 

l.      

2.  

Moторно уље SAE 15W-40  

Maxima TURBO или 

еквивалентно које задовољава 

стандарде:ACEA 

E7/E5/E3,API CI-4, MB 

APPROVAL 228.3-229.1. 

l.      

3.  

Уље хидрол HD-68 OPTIMA 

или еквивалентно које 

задовољава 

стандарде:ISO6743/4, 

DIN51524(HLP). 

l.      

4.  
Уље трактол M80 OPTIMA 

или еквивалентно које 

задовољава стандарде:API 

GL-4, MF1135. 

l.   

 

  

5.  
Уље АТF MATIK OPTIMA 

или еквивалентно које 

задовољава стандарде: 

APPROVAL236.2, ZF TEML14 

l.   
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6.  
Уље за кочнице UH2 DOT 3 

OPTIMA или еквивалентно 

које задовољава стандард: ISO 

4925 CLASS 3 SAE J 1703. 

l.      

7.  

Товатна маст Литма 2 

OPTIMA или еквивалентно 

које задовољава 

стандарде:ISO6743-9, DIN 

51825. 

Kg.      

8.  

Антифриз Пермант 100% 

economic OPTIMA или 

еквивалентно које задовољава 

стандарде:BS 6580, AFNOR 

R15-601 

l.      

9.  
Одмашћивач  К2 акра Kom.      

10.  
Филтер уља 13.28.12/110 Kom      

11.  
Филтер уља 13.28.07/110 Kom      

12.  
Филтер горива 13.28.02/130 Kom      

13.  
Филтер уља 74.85.07/110 Kom      

14.  Филтер горива 

P550861(Donaldson) 
Kom      

15.  Филтер ваздуха 

P776830(Donaldson) 
Kom      

16.  
Адитив за дизел гориво 

NISOTEK или еквивалентно 

које задовољава стандард SP-

04.0765-414 

l.      
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УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   

словима:    

ПДВ:  

словима:  

  УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  

словима:  

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 

 

 

 

 
 


