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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту: ЗЈН), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности брoj 972 од 

14.05.2020. године, Комисија за јавну набавку мале вредности наручиоца Института за заштиту 

биља и животну средину, Београд, припремила је  

 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за поступак јавне набавке добара мале вредности бр. 3/2020  

за потребе наручиоца Института за заштиту биља и животну средину, Београд 
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I Општи подаци о јавној набавци 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Институт за заштиту биља и животну средину 

Београд, улица Теодора Драјзера 9 

Матични број : 07017570 

ПИБ: 100265220 

Интернет страница: www.izbis.bg.ac.rs 

 

2. Врста поступка 

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15). 

 

3. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке је набавка добара.  

 

4. Рок за доделу уговора  

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 10 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Лице за контакт 
Јелена Јеремић, моб. 062/ 8808946, е- mail: pravnik.izbis@gmail.com 

 

 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 

1. Опис предмета јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке је набавка горива (лож уље, бензин, дизел гориво (са и без адитива) 

и течни нафтни гас). 

Ознака из ОРН: 09135100 – Лож уље; 09132100 - безоловни бензин евро премијум БМБ 95; 

09134220 - Евро дизел ЕN 590; 09133000 - течни нафтни гас (LPG). 

 

2. Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то: 

 

Партија 1. Гасно уље екстра лако Evro EL 

Партија 2. Евро дизел ЕN 590 (са и без адитива), безоловни бензин евро премијум БМБ 95  

                   и течни нафтни гас (LPG). 

 

3. Предметна јавна набавка се односи на период од годину дана. 

 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

1. Врста и количина добара 

 

Партија 1. Гасно уље екстра лако Evro EL – планирана количина: 8.000 литара (осам           

                    хиљада литара) 
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Партија 2. Евро дизел, безоловни бензин  и течни нафтни гас 

Планиране количине:  

- Евро дизел ЕN 590 – 3.000 (три хиљаде) литара 

- Евро дизел ЕN 590 са адитивима – 2.000 (две хиљаде) литара 

- Безоловни бензин евро премијум БМБ 95 – 4.000 (четири хиљаде) литара 

- Течни нафтни гас – 1.000 (једна хиљада) литара 

  

Количина предметних добара може бити измењена зависно од остварене потрошње купца 

(наручиоца) током уговореног периода испоруке. 

 

2. Врста продаје 

 

Продаја, односно испорука добaра, која су предмет јавне набавке мора бити стална, 

гарантована и одређена на основу стварних потреба Наручиоца за цео уговорени период. 

 

Продаја Евро дизела ЕN 590 (са и без адитива), безоловног бензина евро премијум БМБ 95 и 

течног нафтног гаса врши се посредством дебитних картица. 

 

3. Техничке карактеристике 

 

Добра која су предмет јавне набавке морају задовољавати све техничке карактеристике 

прописане Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(„Сл. гласник РС“ бр. 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017 – испр., 50/2018, 

101/2018 и 93/2019). 

 

4. Квалитет добара 

 

Врста и ниво квалитета испоруке горива које понуђач испоручи наручиоцу мора бити у складу 

са Правилником наведеним у претходној тачки (техничке карактеристике). 

 

5. Период испоруке 

 

Годину дана од дана закључења уговора. 

 

6. Место испоруке добара 

 

1) Гасно уље екстра лако Evro EL испоручује се у седишту наручиоца у Београду, улица 

Теодора Драјзера бр. 9 и Земуну, улица Банатска бр. 33. 

2) Евро дизел ЕN 590 (са и без адитива), безоловни бензин евро премијум БМБ 95 и течни 

нафтни гас испоручују се на бензинским станицама понуђача. 

 

7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 

У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог поглавља конкурсне документације и 

достављањем одговарајућих атестa. 

 

IV Техничка документација 

 

Није предвиђена техничка документација за предметну јавну набавку. 

 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 
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Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене чланом 75. ЗЈН, и то:  

 

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

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре;  

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

Републике Србије; 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке - Лиценцу за трговину /или трговину на мало/ нафтом и нафтним дериватима на 

тржишту нафтних деривата издату од стране Агенције за енергетику Р. Србије.  

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке сагласно члану 76. Закона, и то:  

 

За Партију 1: 

 

Финансијски капацитет:  

1) Да је понуђач у задњих шест месеци, који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу ЈН, био ликвидан. 

 

Технички капацитет: 

2) Потребно је да понуђач поседује (у власништву или у закупу) најмање две цистерне за 

превоз нафтних деривата - лож уља, од чега једну носивости од најмање 25 тона. 

 

Кадровски капацитет: 

3) Да понуђач има у радном односу најмање 10 лица која раде на пословима који су у 

непосредној вези са пословима који су предмет јавне набавке. 

 

За Партију 2: 

 

Финансијски капацитет:  

1) Да је понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу ЈН био ликвидан. 

 

Технички капацитет: 

2) Потребно је да понуђач располаже довољним техничким капацитетом да може да обезбеди 

продају горива путем дебитних картица на бензинским станицама понуђача и да може да 

обезбеди наручиоцу увид у потрошњу предметног горива по регистаском броју возила и 

податке о укупној потрошњи горива.  

 

3) Потребно је да понуђач поседује (у власништву или у закупу) најмање 35 (тридесет пет) 

бензинских станица на територији Републике Србије, од тога: 

 

3.1. Потребно је да најмање 10 (десет) бензинских станица на ужем подручју Града 

Београда (на територији општина: Земун, Нови Београд, Стари град, Палилула, Врачар, 

Звездара, Вождовац, Савски Венац, Чукарица и Раковица). 

 

3.2. Потребно је да најмање 25 (двадесет пет) бензинских станица равномерно 
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распоређених на главним путним правцима Републике Србије, од чега најмање једну 

бензинску станицу уз ауто пут на деоници Београд – Ниш, најмање једну бензинску 

станицу уз ауто пут на деоници Ниш – Београд, најмање једну бензинску станицу уз 

ауто пут на деоници Београд – Суботица и најмање једну бензинску станицу уз ауто 

пут на деоници Суботица – Београд. 

. 

Кадровски капацитет: 

4) Да понуђач има у радном односу најмање 20 лица која раде на пословима који су у 

непосредној вези са  пословима који су предмет јавне набавке. 

 

2. Упутство како се доказује испуњеност услова 

 

На основу члана 77. став 4. ЗЈН понуђач као доказ о испуњености обавезних услова за учешће 

у поступку предметне јавне набавке, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, као и 

додатних услова, доставља посебну Изјаву чији је образац дат у конкурсној документацији, 

којом понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава све прописане услове за учешће у поступку јавне набавке. Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

 

Као доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН понуђач је дужан да достави 

фотокопију Лиценце за трговину/ или трговину на мало/ нафтом и нафтним дериватима на 

тржишту нафтних деривата издату од стране Агенције за енергетику. Лиценца мора бити 

важећа.  

 

Као доказ о испуњености додатног услова везаног за технички капацитет у Партији 2 

потребно је доставити списак бензинских станица, са навођењем тачне локације, односно 

адресе сваке од бензинских станица, који мора бити потписан и оверен од стране 

понуђача.  

 

На основу члана 79. ст. 2. и 3.ЗЈН, 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 тражених доказа у року од 7 (седам) дана од дана пријема писаног позива. Ако 

понуђач не достави тражене доказе у остављеном року, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

  

Као доказ о испуњености услова  из члана чл. 75. ст. 2. ЗЈН понуђач је дужан да достави 

посебну изјаву чији је образац дат у конкурсној документацији. Изјава мора да буде потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

  

 

VI Упуство понуђачима како да сачине понуду 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне 

документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако 

што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације. 

Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од стране понуђача. 
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Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду 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. 

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, адресу понуђача и број телефона. 

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

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

 

Понуду доставити на адресу: 

Институт за заштиту биља и животну средину, 11040 Београд, Теодора Драјзера 9 

Са назнаком: “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” за јавну набавку бр. 3/2020 - 

набавка горива (лож уље, бензин, дизел гориво (са и без адитива) и течни нафтни гас) –

ПАРТИЈА ________ (навести број партије)”. 

 

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, наручулац 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. 

 

Понуда мора да садржи: 

- Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке; 

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде са структуром цене; 

- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора; 

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о испуњености услова; 

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди; 

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 

75 став 2. ЗЈН;  

 

У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуда мора да садржи све податке и 

доказе како је предвиђено конкурсном документацијом.  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона.), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз 

понуду. 

 

 

3. Понуда са варијантама 



 

8 

 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде 

 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком: 

„Измена/или допуна/или опозив понуде за јавну набавку добара – горива (лож уље, бензин, 

дизел гориво (са и без адитива) и течни нафтни гас)”, ЈН бр. 3/2020 – Партија бр. ______ 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. 

 

5. 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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

6. 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 

поглављу V конкурсне документације, 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. 

  

7. Заједничка понуда 

 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 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,  
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 - 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.  

 

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

поглављу V конкурсне документације, 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. 

 

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

Наручилац планира да набавку Гасног уља екстра лако Evro EL изврши кроз испоруке на две 

локације. Плаћање ће бити вршено у складу са ценама понуђача на дан прометa добара. 

Понуђач се обавезује да наручиоца благовремено обавештава о свакој измени званичног 

Ценовника. Цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена за ту врсту горива. 

 

Уз понуду за набавку по Партији 2 понуђач доставља Опште услове за издавање и  

коришћење дебитних картица. Одредбе Општих услова примењиваће се уколико нису у 

супротности са обрасцем понуде и захтевима из конкурне документације наручиоца. 

 

8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара 
 

Место и рок испоруке Гасног уља екстра лако Evro EL /Партија 1/: У седишту наручиоца у 

Београду, Теодора Драјзера бр. 9 и Земуну, Банатска бр. 33, најкасније у року од три дана од 

дана достављања писаног захтева наручиоца. Наручилац поседује два подземна резервоара, а 

претакање се врши преко утакачког шахта цревом од 8 м (није потребна пумпа за претакање). 

Место и рок испоруке Евро дизела ЕN 590 (са и без адитива), безоловног бензина евро 

премијум БМБ 95  и течног нафтног гаса /Партија 2/: На бензинским станицама понуђача-

сваког дана, сагласно потребама наручиоца. 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. У цену су урачунати 

сви припадајући трошкови (акцизе, порези, превоз и др.) који се односе на предмет јавне 

набавке. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 
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10. 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 могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија. 

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

Министарству заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

 

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

 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев за давање додатних 

информација, односно појашњења треба упутити препорученом поштом  на адресу Наручиоца, 

уз напомену "Објашњења - јавна набавка мале вредности број 3/2020, или предајом на 

писарници наручиоца или на електронску адресу контакт особе Наручиоца. Комуникација 

наручиоца и понуђача у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима, врши се 

на начин одређен чланом 20.Закона. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

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. 

 

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

одбити као неприхватљиву. 
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14. Негативне референце и додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача 

који се налазе на списку негативних референци 
 
Наручилац ће у складу са чланом 82. Закона одбити понуду на основу доказа којим се потврђује 

да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

за исти предмет набавке, и то: 

 

1) правоснажне судске одлуке или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправе о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке  

    или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправе о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) изјаве о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под   

    условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

6) доказа о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у  

    понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

7) другог одговарајућег доказа примереног предмету јавне набавке, који се односи на  

    испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим  

    уговорима о јавним набавкама.  

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који 

је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврсан. 

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 меницу за добро извршење посла, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Меница 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 

меница за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

15. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се  

      додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

 

16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у   

      ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити 

уговор оном понуђачу који има већи број цистерни за превоз лож уља (Партија 1), односно већи 

број бензинских станица на подручју Града Београда и Србије (Партија 2). 

 

17. 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 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 (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације). 
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18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

      својине трећих лица 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са упуством за  

      уплату таксе 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца. 

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или 

конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније три 

дана пре истека рока за подношење понуда. У наведеном случају благовремено примљене 

понуде код наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели 

уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Захтев 

за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно или путем 

поште са повратницом. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Обавезна садржина захтева за заштиту права је прописана чланом 151. ЗЈН. 

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши уплату прописане 

таксе и достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата 

прописане таксе коначно реализована. 

Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим 

датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (3/2020) за коју се предметни 

захтев подноси. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 

набавке и о истом ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки у року од два дана од 

дана пријема захтева. 

 

20. Рок у којем ће уговор бити закључен 

 

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

10 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. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 113. став 3. 

Закона о јавним набавкама). 

 

21. Одбијање понуда и обустављање поступка набавке 

 

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако садржи 

неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне 

документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива. 

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном 

позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, 

враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а 

на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама 

и конкурсне документације. 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да 

потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не 
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ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредности конкретне јавне набавке. 

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор 

најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису 

могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у 

току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама). 

 

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка. 



 

14 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр __________________ од ________________2020. године за јавну набавку бр. 3/2020, 

Партија ______________ (навести број партије). 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:   

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ  

БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ 

БАНКЕ: 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО 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 потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког члана групе.  
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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: 

 

3) 

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  

     са структуром цене   

 

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну 

набавку бр. 3/2020 за Партију 1, дајемо понуду како следи: 

 
ПАРТИЈА 1. Гасно уље екстра лако Evro EL 

 

 

Рок испоруке:  _______дана од дана достављања писаног захтева наручица (не дуже од 3 дана).  

Начин плаћања:  авансно, на  дан испоруке, уз претходно достављање исправне фактуре. 

Рок важења понуде: ____ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана). 

 

 

 
 У                                                                                                         Потпис овлашћеног лица 

 

Дана: ____________________   M.П.   

 

 

 

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

Ред.бр Назив производа 

и ознака из 

општег речника 

набавки 

Јед. 

мере 

Кол. Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупни 

ПДВ 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

 

1. 

Гасно уље екстра 

лако Evro EL  

Лит 8000     
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

     са структуром цене   

  

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку  

бр. 3/2020 за Партију 2, дајемо понуду како следи: 

 

ПАРТИЈА 2. Евро дизел ЕN 590 (са и без адитива), безоловни бензин евро премијум БМБ 95 

и течни нафтни гас (ТНГ) 

 

 

 Рок и место испоруке: Свакодневно по захтеву купца  на свим бензинским станицама понуђача.    

 Рок и начин плаћања: Плаћање се врши на основу предрачуна и према инструкцијама понуђача у   

року од 15 дана од дана испостављања предрачуна, с тим што се свако појединачно пуњење               

преузима употребом дебитне картице. 

  

        Рок важења понуде: ____ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана). 

  

        

 

 

 

У                                                                                   М.П. 

                                                                                                                    Потпис овлашћеног лица 

Дана:    

                                                                                                            

 

 

 

 

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

 

Ред. 

бр. 

Назив производа и 

ознака из општег 

речника набавки 

Јед. 

мере 

Кол. Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупни 

ПДВ 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Eвро дизел EN 590 Лит 3000     

2. Евро дизел EN 590  са           

с адитивима 

   Лит 2000     

 

3.  

Безоловни  бензин евро 

премијум БМБ 95 

 

Лит 

 

4000 

    

4. Течни нафтни гас (ТНГ) Лит 1000     

                                        У  К  У  П  Н  О     
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VIII МОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   

 

ЈН бр. 3/2020 Партија 1. Набавка гасног уља екстра лако Evro EL 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

 

1. ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, Београд, Теодора 

Драјзера 9 (у даљем тексту: Купац),  кога заступа директор Института, др Милана 

Митровић, рачун наручиоца: 205-6949-96 Комерцијална Банка Београд, матични број: 

07017570,  ПИБ: 100265220, и 

 

2. _____________________________________________________, ______________, ул. 

______________________________ (у даљем тексту: Продавац),  кога заступа 

_______________________, рачун продавца: ____________________ код банке 

_________________, матични број: _____________,  ПИБ: ______________. 

 

           Основ за закључење уговора:                                            

           Поступак ЈН бр. 3/2020 - Партија 1: набавка гасног уља екстра лако Evro EL 

           Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од ______2020. године 

           Понуда изабраног понуђача број :        __________  од   _____2020. године 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора купопродаја и сукцесивна испорука 

робе – нафтних деривата: Гасног уља екстра лако Evro EL у количини од 8000 литара, што 

представља планиране годишње потребе Купца, у свему према понуди Продавца број __ од 

________ 2020. године, која је саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

 

С обзиром да предмет уговора представља планирана годишња потреба Купца за робом из чл. 1. 

овог уговора, уговорне стране су сагласне да се уговорене количине нафтних деривата могу 

мењати у случају измењених потреба наручиоца, без сагласности Продавца. 

 

Члан 3. 

 

Укупна понуђена цена за испоруку лож уља, без обрачунатог ПДВ-а из члана 1. овог уговора 

износи _________________________________________ динара, односно укупна понуђена цена за 

испоруку лож уља са обрачунатим ПДВ-ом износи _________________________ динара. 

 

Плаћање из става 1. овог члана Купац је у обавези да извши сукцесивно, у складу са  динамиком 

испоруке, на основу издатог предрачуна Продавца. 

 

Члан 4. 

 

Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету F-co магацин Купца –Београд, 

Теодора Драјзера бр. 9 и Земун, Банатска бр. 33. 
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Члан 5. 

 

Продавац се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према прихваћеној понуди, техничкој 

спецификацији и условима датим у конкурсној документацији, а у складу са важећим нормативима 

и стандардима који важе за ту врсту посла и изјављује да испоручена добра немају стварних и 

правних недостатака. 

 

Члан 6. 

 

Обрачун испоручених добара ће се вршити на основу стварно испоручених количина као и 

утврђене цене предметног добра на дан испоруке, која се утврђује одлуком Продавца, а у складу са 

кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Продавац се обавезује да Купца благовремено обавештава о промени цена предметног добра, 

јавним објављивањем цена нафтних деривата на својој званичној web адреси или путем мејла. 

Примопредаја испоручених добара ће се вршити записнички уз присуство представника обе 

уговорне стране, које ће својим потписом и печатом оверити квантитет и квалитет испоручених 

добара. 

Члан 7. 

 

Евентуални спорови решаваће се међусобним договором између Купца и Продавца у духу добрих 

пословних обичаја. 

Уколико се спор не реши на горе наведен начин уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 8. 

 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности извршила.  

Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 дана. 

 

Члан 9. 

 

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране. 

 

Члан 10. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, a примењиваће се почев од 

____________ 2020. године и закључује се на одређено време и то на период од годину дана од 

дана почетка примене овог уговора. 

 

Члан 11. 

 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих по 3 (три) припадају свакој 

уговорној страни. 

 

 

 

            ЗА  КУПЦА               ЗА ПРОДАВЦА 

_______________________           _________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

ЈН бр. 3/2020 - Партија 2: Набавка дизел горива ЕN 590 (са и без адитива), безоловног бензина 

БМБ 95 или бензина сличних својстава и течног нафтног гаса (ТНГ) 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, Београд, Теодора 

Драјзера 9 (у даљем тексту: Купац),  кога заступа директор Института,  др Милана 

Митровић, рачун наручиоца: 205-6949-96 Комерцијална Банка Београд, матични број: 

07017570, ПИБ: 100265220, и 

2. _____________________________________________________, ______________, ул. 

______________________________ (у даљем тексту: Продавац),  кога заступа 

_______________________, рачун продавца: ____________________ код банке 

_________________, матични број: _____________,  ПИБ: ______________. 

 

Основ за закључење уговора: 

Поступак ЈН бр. 3/2020 - Партија 2: Набавка дизел горива ЕN 590 (са и без адитива), безоловног 

бензина БМБ 95 или бензина сличних својстава и течног нафтног гаса (ТНГ) 

Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од ______ 2020. године 

Понуда изабраног понуђача број:  __________ од ______ 2020. године 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора купопродаја и сукцесивна испорука 

робе – нафтних деривата: 3.000 литара евро дизела ЕN 590, 2.000 литара евро дизела ЕN 590 са 

адитивима, 4.000 литара безоловног бензина евро премијум БМБ 95 и 1.000 литара течног нафтног 

гаса (ТНГ), што представља планиране годишње потребе Купца, у свему према понуди Продавца 

број _________ од ________2020. године, која је саставни део овог Уговора. 

 

 

Члан 2. 

 

С обзиром да предмет уговора представља планирана годишња потреба Купца за робом из чл. 1. 

овог уговора, уговорне стране су сагласне да се уговорене количине нафтних деривата могу 

мењати у случају измењених потреба наручиоца, без сагласности Продавца. 

 

Члан 3. 

 

Укупна цена робе из члана 1. овог Уговора, без ПДВ-а, износи __________динара (словима: 

_______________________________________________). 

Цена са ПДВ-ом износи _______________ динара 

(словима_______________________________________________). 

Цена робе из става 1. овог члана је променљива, а утврђује се и мења одлукама Продавца, у складу 

са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. 

Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране Купца на бензинским 

станицама Продавца. 

Продавац ће обавештавати Купца о промени цена на тотемима на свакој бензинској станици као и 

достављањем спецификација за купљену робу уз фактуру. 
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Продавац се обавезује да цена предметне робе не буду више од упоредивих тржишних цена за ту 

врсту робе. 

 

Члан 4. 
 

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 3. овог уговора уплаћује Продавцу авансно на 

основу предрачуна. 

Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење картице. 

Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца. 

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

Купац може преузимати нафтне деривате, другу робу и услуге путем картица, до износа уплаћених 

средстава. 

Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручене нафтне деривате, другу 

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

 

Члан 5. 
 

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручује Купцу сукцесивно, у складу са 

потребама Купца. 

Испорука и пријем робе вршиће се на бензинским станицама Продавца, према локацијама 

наведеним у понуди Продавца. 

 

Члан 6. 
 

Продавац се обавезује да робу - бензин испоручи, у погледу квалитета, у свему према важећим 

Правилницима о квалитету за ту врсту робе. 

 

Члан 7. 
 

Уколико Продавац из објективних разлога не може да испуни своје обавезе, односно није у 

могућности да изврши испоруку робе из члана 1. овог уговора у складу са условима из понуде, 

дужан је да о томе одмах обавести Купца  и да обезбеди редовну испоруку адекватне замене.  

 

Члан 8. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, a примењиваће се почев од 

________ 2020. годне и закључује се на одређено време и то на период од годину дана од дана 

почетка примене овог уговора. 

Члан 9. 
 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 10. 
 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају споразумно, с тим 

да за решавање евентуалних спорова, који не буду решени мирним путем, уговарају надлежност 

Привредног суда у Београду. 

 

Члан 11. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака страна задржава по 3 (три) 

примерка. 

 

 

          ЗА   КУПЦА                                                                           ЗА ПРОДАВЦА 

  _______________________                                                                          _________________
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IX   ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JAВНЕ НАБАВКЕ 

 

Изјављујем под пуном моралном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач 

____________________________________ у потпуности испуњава обавезне и додатне услове 

прописане  конкурсном  документацијом наручиоца за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности бр. 3/2020 - набавка горива (гасно уље екстра лако Evro EL, евро дизел ЕN 590 (са и без 

адитива), безоловни бензин евро премијум БМБ 95  и течни нафтни гас), и то: 

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

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;  

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

Републике Србије;  

_____________________________________________________________________________________ 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1. 

Финансијски капацитет:  

- Да је понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу ЈН био ликвидан. 

Технички капацитет: 

- Да понуђач поседује (у власништву или у закупу) најмање две цистерне за превоз нафтних 

деривата-лож уља, од чега једну носивости од најмање 25 тона. 

Кадровски капацитет: 

- Да понуђач има у радном односу најмање 10 лица која раде на пословима који су у непосредној 

вези са пословима који су предмет јавне набавке. 

_____________________________________________________________________________________ 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 2. 

Финансијски капацитет:  

- Да је понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу ЈН био ликвидан. 

Технички капацитет: 

Да понуђач поседује (у власништву или у закупу) најмање 35 (тридесет пет) бензинских станица на 

територији Републике Србије, од тога: 

- најмање 10 (десет) бензинских станица на ужем подручју Града Београда (на територији 

општина: Земун, Нови Београд, Стари град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски Венац, 

Чукарица и Раковица) 

- најмање 25 (двадесет пет) бензинских станица равномерно распоређених на главним путним 

правцима Републике Србије, од чега најмање једну бензинску станицу уз ауто пут на деоници 

Београд – Ниш, најмање једну бензинску станицу уз ауто пут на деоници Ниш – Београд, најмање 

једну бензинску станицу уз ауто пут на деоници Београд – Суботица и најмање једну бензинску 

станицу уз ауто пут на деоници Суботица – Београд. 

Кадровски капацитет: 

- Да понуђач има у радном односу  најмање 20 лица која раде на пословима који су у непосредној 

вези са  пословима који су предмет јавне набавке. 

 

                                              М.П.                                             Потпис овлашћеног лица 

            ____________________ 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана и од стране 

овлашћеног подизвођача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити 

потписана од стране  овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом ( у наведеним 

случајевима образац изјаве копирати по потреби). 
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 X OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач__________________________________________,  

 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:  

 

 Врста трошкова Појединачни износи (у РСД) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 

Место и датум:          Понуђач:    

_______________ ________________________________ 
   ( име и презиме одговорне особе) 

                                                           М.П.          

                 

_____________________________ 

                                          (читак отисак печата)              (   потпис)  
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XI   И З Ј А В А   О   Н Е З А В И С Н О Ј     П О Н У Д И 
 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач 

__________________________ своју понуду у поступку јавне набавке мале вредности бр. 3/2020 

наручиоца Института за заштиту биља и животну средину, Београд, подноси независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

                                                                           М.П.                      Потпис овлашћеног лица 

 

          _________________________ 

 

 

 

 

 

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.  



XII O])PA3AIl; H3JABE
o IIOlliTOBAIbY H3 O])JIACTH PA,II;AH 3AlliTHTE lKHBOTHE CPE,II;HHE

H3JABA

Iloayhax, (HaBeCTH Ha3I1B nonyha-ra) Y nocryrrxy jasue
Ha6aBKe JH 6p. 3/2020, nOWTOBao je ofiaaese xoje nponanase 113B3)Kenl1X rrponnca 0 3aWTI1TI1 sa pany,
aanoiun.aeaisy 11YCJlOBI1Ma pana, 3aWTl1T11 )J(I1BOTHe cpenuae 11 KaO 11na HeMa 3a6paHY ofiaarsan.a
,neJlaTHOCTI1xoja je aa CHa311y speae nornrouren,a nonyzte.

M.D.

Hanovena:

YKOJII1KOnOHY,ny nO,nHOCI1rpyna nOHyhaqa, Hsjasa MOpa 6HTH nOTnHCaHa on crpaae osnamhenor JIHlJ,a
CBaKOr nonyha-ra 113rpyne noayhasa 11osepena ne-rarou.

Kosracaja:
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