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На основу чл.32 и чл. 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (''Сл.гласник РС'' бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног 

поступка јавне набавке број ЈН 31/02-2/2020. Решења о образовању комисије за јавну 

набавку број ЈН 31/02-3/2020припремљена је:  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара -Погонско гориво за моторна возила 

ЈН02/2020 

Конкурсна документација садржи: 

 

Прилог Назив  

1 Општи подаци о јавној набавци 

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

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место 

испоруке добара 

3 Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76 Закона о јавним 

набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова.  

4 Упутство понуђачима како да сачине понуду 

5 Модел уговора 

6 Образац изјаве о независној понуди 

7 Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе 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 

8 Образац структуре понуђене цене 

9 Образац трошкова припреме понуде  

10 Образац изјава о локацији и броју бензинских станица /пумпи  

11 Образац понуде 

12 Образац Општи подаци о понуђачу из групе понуђача 

13 Образац Општи подаци о подизвођачима  

 

 

 

 

 

 



 

str3 od 43 

 

         

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а 

Лице овлашћено за потписивање уговора: др Богдан Живановић, директор 

Интернет страница наручиоца:www.hitnapomocns.org.rs 

Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке добара 

Број јавне набавке: ЈН02/2020 

Предмет јавне набавке: Погонско гориво за моторна возила 

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци 

Лице за контакт: Мирјана Гужвић. Тања Митов 

Електронска адреса: tanja.zzhmpns@outlook.com,  zzhmpns.mirjana@gmail.com 

Телефон: 021/ 6400125 

ПИБ: 104869986 

Број страна конкурсне документације:42 

1) Процењена вредност јавне набавке 

 Процењена вредност јавне набавке је :наручилац не објављује.  

2) Преузимање конкурсне документације 

Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним 

набавкама омогућити преузимање конкурсне документације. 

Позив за подношење понуде објављен је 20.03.2020.године на Порталу јавних 

набавки, Службеном гласнику Републике Србије и интернет страници 

наручиоца. 

3) Комуникација у поступку јавне набавке 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факса, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки. 

Уколико се комуникација врши путем поште или путем електронске поште, 

врши се на адресе tanja.zzhmpns@outlook.comиzzhmpns.mirjana@gmail.com.Радно 

време наручиоца је од понедељка до петка од 07 до 15 сати. 

 

4) Паковање и достављање понуде 

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може 

са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није затворена и 

означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву 

одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена. 
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На задњој страни коверте треба обавезно навести назив понуђача, адресу 

понуђача и контакт телефон, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, 

у случају да се прогласи неблаговременом. 

 

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или 

личном доставом на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, 

Булевар патријарха Павла 26а, НовиСад, поштом или преко писарнице. 

Писарница ради сваки радни дан од 07 до 15 часова. 

На коверти обавезно написати: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 

ЈН02/2020 – ''НЕ ОТВАРАТИ''-  

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу и контакт 

телефон. 

Подношење понуда је до:  20.04.2020.  године до  11,00 сати. 

 

5) Јавно отварање понуда 

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење 

понуда у току истог дана 20.04.2020. године, у  12,00сати у просторијама 

Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 

26а. 

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати 

Наручиоцу пуномоћје за присуствовање јавном отварању понуда, са бројем и 

датумом, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица. 

Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје он може да 

присуствује поступку отварања понуда као општа јавност али нема право да 

активно учествује у поступку отварања понуда. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Активно учествовање подразумева давање примедби на 

поступак отварања понуда, могућност увида у понуде и то само у оне податке из 

понуде који се уносе у записник о отварању понуда, потписивање и преузимање 

записника по завршеном отварању понуда. 

Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену понуда. 

6) Рок важења понуда 

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

случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити 

од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 

продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у 

вези са тим достављаће се у писаном облику. 

 

7) Врста другог релавантног доказа који је од значаја за уредно извршење 

обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године у поступку јавне набавке: 

 

- поступао супротно забрани из члана 23. и члана 25. Закона о јавним набавкама 

- учинио повреду конкуренције; 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 

три године. 

 

Докази могу бити: 

 

1. Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2. Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. Исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4. Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5. Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6. Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

7. Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. Други одговарајући доказ који се односи на испуњење обавеза у ранијим 

поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама и то писана изјава понуђача о немогућности испуњења преузетих 

уговорних обавеза, записник  наручиоца о рекламацији за испоручена добра 

понуђача и непоштовање других уговорних обавеза. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или 

коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је 

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

набавке истоврсан. 

8) Одлука о додели уговора 

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о 

додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда. 

 Рок из става 1 овог члана не може бити дужи од 25дана од дана отварања 

понуда. 



Page 6 of 43 

 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних 

набавки и насвојој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 

109. Закона 

 

9) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија 

приступити закључењу уговора 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права.Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног 

става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем 

од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 

благовремен захтев за заштиту права. 

Понуђач којем је додељен уговор је у обавези да у року од 5 дана од дана 

пријема уговора, два примерка потписаног и овереног уговора врати наручиоцу. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. 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. 

10) Подаци о предмету јавне набавке 

Предмет јавне набавке : добра  

 

Предмет јавне набавке 
ЈН бр. 02/2020  је набавка Погонског горива за 

моторна возила 

Назив и ознака из општег 

речника 

09132100 – безоловни бензин 

09134220- дизел гориво 

09133000- течни нафтни гас ЛПГ  
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТУ, КОЛИЧИНИ И ОПИС ДОБАРА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

Врста добра: Погонско гориво за моторна возила 

Техничке карактеристике (спецификације, количина, описи и квалитет)  

Погонско гориво за моторна возила 

РБ Врста добра Јединица мере Количина 

1. Европремијум БМБ 95 Лит. 6700 

2. Евродизел Лит. 141000 

3. Течни нафтни гас Лит. 700 

 

Техничке карактеристике 

Гориво мора да задовољи све техничке карактеристике које су одређене Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“бр.111/2015 

и 106/2016). 

 

Течни нафтни гас мора да задовољи све техничке карактеристике које су одређене 

Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. гласник РС“бр.97/10) , 

Правилником о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас(„Сл. 

гласник РС“бр.  123/2012) и Правилника о изменама и допунама Правилника о техничким и 

другим захтевима за течни нафтни гас(„Сл. гласник РС“бр.  63/2013). 

 

Посебни услови обавезни за доделу уговора 

Продавац мора да поседује систем евиденције испоруке горива путем електронских картица 

 

   ДА   НЕ  (заокружује понуђач) 

 

Уколико продавац не поседује систем евиденције испоруке горива путем електронских 

картица, понуда ће се одбити као неприхватљива 

Изабрани понуђач се обавезује да наручиоцу изда кредитне картице, које ће бити 

израђене на име наручиоца или регистрациони број возила, и обавезно морају имати заштиту 

у виду лозинке тј.  'пин код' за коришћење и заштиту против злоупотребе картице. Изабрани 

понуђач ће приликом испоруке картица доставити за сваку картицу и њен припадајући 'пин 

код'.  

Изабрани понуђач је дужан да испоручи картице заједно са припадајућим 'пин код'-ом 
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у року не дужем од пет (5) радних дана од потписивања Уговора. 

Уколико током трајања Уговора настане потреба за израдом нове кредитне картица за ново 

возило или дође до неке промене у вези издатих картица, Наручилац ће у писаној форми 

обавестити изабраног понуђача који има обавезу да у року не дужем од пет (5) радних дана од 

дана обавештења изради и достави нове картице за потребе наручиоца. 

Овлашћеном кориснику картице наручиоца за преузето гориво, уручује се обрачунски 

листић ('слип'), који је овлашћено лице наручиоца дужно да провери и потпише, чиме потврђује 

да је сагласан са наведеним подацима. 

Обрачунски листић ('слип') садржи податке о називу наручиоца (купца), броју картице, 

врсти робе, јединичној цени, укупној цени, датуму и времену када је трансакција извршена. 

Наручилац захтева да се планирана количина и врста добара, преузима сукцесивно у 

складу са потребама наручиоца на свим бензинским станицама - малопродајним објектима 

изабраног понуђача на територији Републике Србије. Наведене количине су планиране 

количине на годишњем нивоу и наручилац задржава право да у сваком тренутку поручи већу 

или мању количину од планиране у зависности од реалних потреба, као и да одустане од дела 

набавке добара. 

Понуђач мора доставити списак свих бензинских станица са њиховим адресама и називом 

места где се налазе. 

 

Место испоруке 

Испорука се врши на пумпама Понуђача.  

 

 

 

   М.П.                              Потпис овлашћеног лица 

    понуђача/носиоца понуде     

          

______________________ 
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, 

захтева достављање следећих доказа: 

 

Ред.

број 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

(члан 75.Закона о јавним 

набавкама) 

ДОКАЗИ 

(члан 77. Закона о јавним 

набавкама) 

 

Испуњеност 

услова понуђач 

испуњава са ДА 

или НЕ 

1. Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (Члан 

75.став 1.тачка 1.Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  

Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног Привредног 
суда 

ДОКАЗ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре односно извод 

из одговарајућег регистра  

 

2. Да понуђач и његов законски 

заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, 

кривично дело примања и давања 

мита, кривично дело преваре 

(Члан 75.став 1.тачка 2. Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Изјава којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услов. 

-Прилог број 12 

 

 

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 

(Члан 75.став 1.тачка 4. Закона)  

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Изјава којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услов. 

-Прилог број 13 

 

4. Да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

(Члан 75.став 1.тачка 5. Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Важећа дозвола за обављање 

одговарајуће делатности, издата од 

стране надлежног органа ако је 

таква дозвола предвиђена 

посебним прописима 

Важећа дозволу за обављање 

енергетске делатности, трговине 

моторним и другим горивима на 

станицама за снадбевање возила. 
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5. Да понуђач поштује обавезе које 

произилазе из важећих прописа о 

зашт. на раду запош. и условима 

рада, зашт. животне средине и 

као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у 

време подношења понуде  

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Потписана и оверена Изјава о 

поштовању обавеза које 

произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине као и да немају забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде 

(прилог број 11) 

 

  

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. 

ЗАКОНА 

1.  

Пословни капацитет 

Понуђач  поседује систем 

евиденције испоруке горива, 

путем електронских 

(кредитних) картица; 

Доказ за правна лица / предузетнике / физичка 

лица: 
Изјава понуђача, дата под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу (потписана 

и печатом оверена ), којом потврђује да у моменту 

подношења понуде поседује систем евиденције 

испоруке горива, путем електронских      ( кредитних ) 

картица. 

2.  

Понуђач има: 

-  сертификат за предметну 

јавну набавку којим се 

доказује квалитет и 

усклађеност производа са 

техничким и другим 

захтевима за течна горива 

нафтног порекла, и 

декларације о усаглашености 

производа за предмет јавне 

набавке; 

Доказ за правна лица / предузетнике / физичка 

лица: 
- Доставити фотокопију важећег сертификата издато од 

стране акредитоване лабораторије. 

- Доставити фотокопију важеће декларације о 

усаглашености производа за предмет јавне набавке. 

3.  

Понуђач има технички 

капацитет:  

- мора да има најмање једну 

бензинску станицу или пумпу 

- у кругу од највише пет (5) 

километара од седишта 

наручиоца 

- мора имати најмање 3 (три) 

бензинске станице или пумпе 

Доказ за правна лица / предузетнике / физичка 

лица: 

Изјава понуђача о локацији и броју бензински 

станица или пумпи (Образац  јесаставни део ове 

конкурсне документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да понуђач поседује бензинске 

станице/пумпенанаведеним локацијама 

натериторијиРепубликеСрбије. 
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у седишту Наручиоца - на 

територији града Нови Сад,  

-најмање једну  на 

територији Града Београда 

-најмање по једну 

бензинску станицу у 

сваком управном округу на 

територији РС (осим у 

Косовском, Пећком, 

Призренском, Косовско-

митровачком и Косовско-

поморавском управном 

округу, на чијим 

територијама немамо 

потребе за бензинским 

пумпама.  

 

У изјави морају бити означене бензинске 

станице или пумпе које су: 

А) удаљене од седишта Наручиоца највише 

пет (5) км; 

Б) на територији Новог Сада: 

Ц) у сваком управном округу на територији Р. 

Србије 

 

НАПОМЕНА: Понуде понуђача где је удаљеност 

бензинске станице или пумпе од наручиоца преко 5км, 

наручилац неће узети у разматрање. Приказану удаљеност 

бензинске станице или пумпе  у понудама ће наручилац 

проверити коришћењем званичног даљинометра/мапе 

доступног на интернету. 

 

Наручилац задржава право да, у фази стручне оцене 

понуда, као и приликом сваке промене адресе у току 

извршења уговора, провери број бензински станица или 

пумпи и километражу коју понуђачи наведу у својим 

понудама, тако што ће стваран број бен. станица или 

пумпи као и удаљеност утврдити стањем на  мапи 

доступног на интернету и километаражу на километар-

сату свог возила које ће се кретати најкраћим путем од 

локације Наручиоца до бензинске станице или пумпе 

понуђача. 

 

4.  

 

Финансијски капацитет: 

Да понуђач располаже 

неопходним финансијским 

капацитетом, тј. да нема ни 

један дан неликвидности у 

периоду од најмање 12 

месеци пре објављивања 

позива за подношење понуда; 

1. Потврда НБС о броју дана неликвидности коју издаје: 

Народна банка Србије, Дирекција за регистре и 

принудну наплату, Одељење за принудну наплату, 

Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, 

Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, 

слањем захтева са потребним подацима о фирми и 

исказом која се потврда жели. 

Напомена 

За додатни услов број 3 

Услов тражен у складу чл.12. Уредбе о управним окрузима („Сл. гласник РС“ бр 

15/2006), наведена су подручја управних округа. 
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Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 

 

    Потпис овлашћеног лица 

    понуђача/носиоца понуде     

        

 ________________________ 

 

Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин 

достављања доказа 

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона: 

Испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа за тачку 4, а остале 

доказе потврђује законски заступник понуђача потписаном и печатираном 

ИЗЈАВОМ. 

-  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА понуђач попуњава са ДА или НЕ. 

- ДОДАТНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона: 

Испуњеност услова понуђач доказује искључиво достављањем доказа наведених у 

табели. 

 

Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке:  

- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави оригинал или оверену копију доказа. 

- У складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђачи испуњеност свих или појединих 

обавезних услова, доказују достављањем изјаве којом понуђачи под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају наведене 

услове, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, да понуђач има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, и додатних услова из члана 

76. Закона. 

- Понуђач може за доказе који су јавно доступни да наведе који су то докази и на 

којој интернет страници надлежних органа се налазе. 

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из 

члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, већ достављају доказ да су уписани у Регистар 

понуђача, сходно чл. 78. Закона. 

- Уколико понуђач испуњеност свих или појединих обавезних услова, доказује 

изјавом, Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача  чија је 

понуда оцењена као најповољнија, затражити да достави копију захтеваних доказа о 
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испуњености услова, или захтевати на увид оригинал или оверену копију доказа. 

Такође, испуњеност доказа може да затражи и од осталих понуђача. 

- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 

не достави доказе за испуњеност услова наведених у изјави, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ. 

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе 

понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да достави понуђач 

из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5). Закона, за део набавке који ће понуђач 

извршити преко подизвођача. 

 

Место: ___________________ 

 

Датум: ___________________ 

 

 

   

НАЗИВ ПОНУЂАЧА М.П.  ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

При подношењу заједничке 
понудесвакипонуђачизгрупепонуђачаморадаиспуниобавезнеусловеизчлана 75. ЗЈНстав 

1. тачод 1) до 4). Доказ из Члана 75. става 1. тачка 5. 

ЗЈНовогзаконадужанједаиспунипонуђачизгрупепонуђачакојемјеповереноизвршењедела

набавкезакојијенеопходанаиспуњеностуслова. 
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Приподношењупонудесаподизвођачемпонуђачједужандазаподизвођачадоставидоказе

оиспуњеностиобавезнихусловаизчлана 75. ЗЈНстав 1. тачод 1) до 

4)адоказоиспуњеностиусловаизчлана 75, став 1. тачка 5. 

ЗЈНзадеонабавкекојићеизвршитипрекоподизвођача. 

 

Акојезаизвршењеделајавненабавкечијавредностнепрелази 10% 

укупневредностијавненабавкепотребноиспунитиобавезанусловизчлана 75.став 1. тачка 

5. 

Законапонуђачможедоказатииспуњеносттогусловапрекоподизвођачакојемјеповериоизв

ршењетогделанабавке. 

Додатне услове понуђач мора да испуњава самостално. 

 

 

    

 

   

      

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке 

(штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације). 

Понуђач понуду подноси 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 понуђача, тачну адресуи контакт 

телефон.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди и контакт телефон. 

 

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Завод за хитну медицинску 

помоћ Нови Сад, булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад, искључиво преко 

писарнице  , са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно навођење предмета набавке 

и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1.конкурсне документације).  

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку „НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда.  
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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 поднети, сматраће се 

неблаговременом. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 
 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

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.  

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља 

непосредно или путем поште на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, 

булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад, искључиво преко писарнице , са назнаком 

да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке 

и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1.конкурсне документације).  

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  

 

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 
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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 понуденаводи 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 поглављу3. конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у 

смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама. 

 

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:  

• Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,  

• Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора. 

 

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

у поглављу3.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. 

 

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 сукцесивно, месечно, у периоду трајања уговора, уплаћивати 

расположива средства у року од 45 дана, на основу запримљеног уредног рачуна са 

пратећом документацијом.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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Рачун понуђач доставља наручиоцу електронски или путем поште искључиво 

преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца. У случају промене 

цене добара важи цена из важећег ценовника добављачана дан испоруке, с тим да се 

добављач обавезује да од тренутка сваке промене цене достави овлашћеном лицу 

наручиоцаиз уговора нови важећи ценовник, у року од 24 часа.  

Испоручена добра добављач ће фактурисати наручиоцу по цени која важи на дан 

испоруке, односно дана преузимања добара од стране наручиоцана бензинским 

пумпама добављача. 

 

9.2 Захтеви у погледу гарантног рока 

Наручилац не захтева гарантни рок. 

 

9.3 Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Место преузимања су сви малопродајни објекти (бензинске станице) понуђача широм 

територије Републике Србије. Наручилац захтева да  преузимања горива буде на свим 

бензинским станицама које понуђач наведе у прилогу. 

Кредитне картице се издају наручиоцу након потписивања Уговора, која је средство 

евидентирања купопродајних трансакција горива. Наручилац и понуђач ће да изврше 

примопредају картица заједно са 'пин код'-ом, о чему ће саставити Записник  о 

примопредаји и потписаће овлашћени представници обе стране. 

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине преузете робе.  

У случају рекламације на количину и квалитет робе, наручилац је дужан да уложи 

приговор без одлагања, односно у року од 24 часа од сазнања за недостатак. 

У случају приговора на количину робе, наручилац обавештава понуђача који је дужан 

да упути комисију за решавање рекламација, а која ће на лицу места утврдити 

чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник. 

У случају приговора на квалитет робе, наручилац обавештава понуђача који упућује 

стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу. 

 

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди. 

 

9.4 Захтев у погледу рока важења понуде 
Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања 

понуда. 

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

9.5 Други захтеви 
Наручилац захтева да понуђач обезбеди квалитет нафтних деривата који мора да 

задовољи све захтеве стандарда одређене Правилником о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр. 111/2015). 

 

10. 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, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале. 



Page 18 of 43 

 

Цена је подложна усклађивању током трајања уговора у складу са следећемо 

методологијом: 

Цене у понуди важе на дан састављања понуде. Цене добара која су предмет 

јавне набавке, мењају се без додатног споразума уговорних страна, а утврђиваће се на 

основу Одлука добављача, искључиво и у свему у складу са Законом и подзаконским 

актима Републике Србије, као и кретањем цена на тржишту нафтних деривата, промене 

цене сирове нафте на светском тржишту и промене фискалних обавеза за ову врсту 

добара (акцизе и сл.). 

Наручилац захтева да исказана цена у понуди коју понуђач наведе у понуди важи на 

дан састављања понуде,  цена која важи само за бензинске станице или пумпе у 

седишту Наручиоца - на територији града Нови Сад. 

Наручилац захтева од понуђача да уз понуду доставе фотокопију траженог Извештаја 

или ценовника понуђача где је исказана цена деривата на бензинској станици или 

пумпи  у седишту Наручиоца – на територији Новог Сада која је у мрежи понуђача, 

чиме доказују да испуњавају тражени услов, а уколико не доставе тражени доказ 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Испоручена добра понуђач ће фактурисати наручиоцу по цени која важи на дан 

испоруке, односно дана преузимања добара од стране наручиоца  на бензинским 

пумпама. 

 

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

чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави регистровану бланко меницу и менично 

овлашћење за озбиљност понуде, попуњено на износ од 10% од укупне вредности 

понудебез ПДВ-а, којом понуђач гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне 

набавке. 

 

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, 

достави: 

1. регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне 
обавезе, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је 

наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да 

изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом, копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и образац 

овере потписа лица овлашћених за заступање  - ОП образац. 

Понуђач је дужан да достави и копију извода из Регистра меница и овлашћења који 

се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница 

евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике 

Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, 

садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике 

Србије“, број 56/2011). 
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Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за 

коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, 

извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.). 

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајањ 

 

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и 

начину коришћења јединствених инструмената платног промета,  

ДУЖНИК: Пун назив и 

седиште:__________________________________________________ 

ПИБ:_______________________  Матични 

број:___________________________ 

Текући рачун:____________________код: _____________________(назив 

банке), 

 

И з д а ј е 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: 

(поверилац) 

Пун назив и седиште:Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар 

патријарха Павла 26а, Нови Сад 

ПИБ:104869986   Матични број:08869618 

Текући рачун: 840-766661-15,  код : Управа за трезор –Република Србија, 

Министарство финансија,  

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло 

меницу, серијског броја _____________________ као средство финансијског обезбеђења  за 

озбиљност понуде, назив јавне набавке ______________________________________________, 

и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити на износ од 10%од укупне 

вредности понуде  без ПДВ-а и наплатити  до максималног износа од 

___________________динара (словима ___________________________________________ 

динара), уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе. 

Рок важности менице и меничног овлашћења _________________ (најмање 30 дана 

дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење  

издаје). 
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Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 

Прилог: - Меница серијски број _____________________   

               - Копија картона депонованих потписа 

               - ОП образац 

               - Копија извода из Регистра  меница и овлашћења 

 

 

  

Место и датум издавања Овлашћења:  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

 МП  

  

 

Потпис овлашћеног лица 
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На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета,  

 

ДУЖНИК: Пун назив и 

седиште:__________________________________________________ 

ПИБ:_______________________  Матични 

број:___________________________ 

Текући рачун:____________________код: _____________________(назив 

банке), 

 

И з д а ј е 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: 

(поверилац) 

Пун назив и седиште:Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар 

патријарха Павла 26а, Нови Сад 

ПИБ:104869986  Матични број:08869618 

Текући рачун: 840-766661-15,  код : Управа за трезор –Република Србија, 

Министарство финансија,  

 

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло 

меницу, серијског броја _____________________ као средство финансијског обезбеђења за 

извршење уговорне обавезе, и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може 

попунити на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и наплатити  до максималног 

износа од ___________________ динара (словима 

___________________________________________динара), по уговору о јавној набавци број 

_____, назив јавне набавке _________________________________________________заведен код 

наручиоца–повериоца под бројем ____________ дана _________________, уколико као дужник 

не изврши предвиђене обавезе. 

Рок важности менице и меничног овлашћења _________________ (најмање 30 дана 

дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење  

издаје). 

Меница и менично овлашћење су  важећи и у случају да у току трајања реализације 

наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица 

овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних 
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промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена 

од значаја за правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 

(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

Прилог: - Меница серијски број _____________________   

               - Копија картона депонованих потписа 

               - ОП образац 

               - Копија извода из Регистра  меница и овлашћења 

 

   

Место и датум издавања Овлашћења:  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

 МП  

  

 

Потпис овлашћеног лица 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде и то на један од следећих начина: 

 

поштом, на адресу наручиоца: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар 

патријарха Павла 26а, Нови Сад, искључиво преко писарнице. 

Наручилац ће у року од 3 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, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници 

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. 

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена 

наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана. 

 

 

14. 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).  
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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.  

 

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 ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,као најповољнија биће 

изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз 

присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено 

обавештени.  

 

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, подносилац пријаве, кандидат, односно 

свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због 

поступаља наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  
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Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресуЗавод за хитну 

медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад, искључиво преко 

писарнице са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно навођење предмета 

набавке и редног броја набавке (подаци дати је у поглављу 1.конкурсне документације). 

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 објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. 

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 7 дана пре истека рока за подношење понуда,  а у 

поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране 

наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту 

права не долази до застоја рока за подношење понуда 

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе 

поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а 

пет дана у поступку јавне набавке мале вредности  и доношења одлуке о додели уговора на 

основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона. 

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 захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац 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.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Наручилац ће закључак доставили 

подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против 

закључка подносилац захтева може  у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу 

Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.  
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Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 

или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: 

Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. 

Закона о јавним набавкама, уплати таксу од: 

 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда; 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 

процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је 

набавка обликована по партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 

уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа 

од 120.000.000 динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене 

цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након 

отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у 

складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона. 

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана 

доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

 

20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци 

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

при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. 

став 1. Закона. 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и 

других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 

одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра 

се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној 

документацији. 

 

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама: 

- Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности; 

- У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити 

могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у 

потпуности изврше Уговором преузете обавезе; 

- Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су 

проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором 

одређеном року; 

- Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али 

су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге. 

 

 

НАПОМЕНА: 

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су 

дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем 

електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим 

понудама. 

 

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗЈН (измене и допуне) наручилац дужан да 

објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве. 
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5.МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и 

Одлуком о додели уговора, дана _______ године закључује се следећи: 

 

УГОВОР 

 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ  ЈН 02/2020  

Уговорне стране:  

 

1. ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД,  Булевар патријарха 

Павла 26а, Нови Сад,  

ПИБ: 104869986  Матични број: 08869618, 

Број рачуна: 840-766661-15, Управа за трезор - Република Србија Министарство 

финансија,Телефон: 021/484-3-484, 

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа директор др Богдан Живановић  

 

2. ____________________________________________________________________, 

(назив и адреса) 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................, 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:...................................... 

(у даљем тексту: добављач), кога заступа ________________________________ . 

 

Члан 1. 

           Предмет овог уговора јенабавка добара - Набавка горива за возила, за потребе Завода 

за хитну медицинску помоћ Нови Сад, за период од 1(једне) године–која је тражена у позиву 

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавкеброј ЈН 02/2020 од дана ___________ 

године. 

 

Члан 2. 

Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи добра која је предмет овог уговора 

изврши у свему према својој понуди број __________од ___________године, која је саставни 

део овог уговора. 

Цена добара из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи ___________ 

(словима: ___________________), односно са порезом на додату вредност износи 

______________________ (словима: __________________________). 
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Цена предметних добара, мења се без додатног споразума уговорних страна, а 

утврђиваће се на основу одлуке добављача искључиво и у свему у складу са законом и 

подзаконским актима Републике Србије, као и кретањем цена на тржишту нафтних деривата, 

промене цене сирове нафте на светском тржишту и промене фискалних обавеза за ову врсту 

добара (акцизе и сл.). 

У случају промене цене добара, важи цена из важећег ценовника добављачана дан 

испоруке, с тим да се добављач обавезује да од тренутка сваке промене цене достави 

овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора нови важећи ценовник у 

року од 24 часа.  

Испоручена добра добављач ће фактурисати наручиоцу по цени која важи на дан 

испоруке, односно дана преузимања добара од стране наручиоца  на бензинским пумпама 

добављача. 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да наручиоцу омогући преузимање горива (у даљем тексту: 

добра), а у свему према захтевима наручиоца и конкурсном документацијом. 

Добављач се обавезује да наручиоцу изда кредитне картице, на име наручиоца или 

регистрациони број возила, са обавезном заштитом у виду лозинке тј.  'пин код' за коришћење и 

заштитом против злоупотребе картице.  

Добављач се обавезује да испоручи кредитне картице заједно са припадајућим 'пин код'-

ом у року ____(најдуже 5 радних дана), од дана потписивања овог уговора,  о чему ће се 

саставити, Записник  о примопредаји, који потписују овлашћена лицауговорних страна. 

 Добављач се обавезује да уколико током трајања овог уговора настане потреба за 

израдом нове кредитне картица за ново возило или уколико дође до неке промене у вези 

издатих картица, исте изради и достави наручиоцу у року од____(најдуже 5 радних дана), од 

дана када га наручилац у писаној форми обавестити о потребним изменама. 

 Добављач се обавезује да планирану количину и врста добара, испоручује сукцесивно у 

складу са потребама наручиоца на свим бензинским станицама - малопродајним објектима на 

територији Републике Србије, стим да је прва најближа бензинска станица добављача удаљена 

____км.(највише 5 километара,) од седишта наручиоца.  

 Добављач се обавезује да приликом испоруке горива на бензинским станицама, 

овлашћеном кориснику кредитне картице наручиоца, уручи обрачунски листић ('слип'), који је 

дужн да провери и потпише, чиме потврђује да је сагласан са наведеним подацима.(Обрачунски 

листић ('слип') садржи податке о називу наручиоца, броју картице, врсти робе, јединичној цени, 

укупној цени, датуму и времену када је трансакција извршена). 

Наручилац задржава право да у сваком тренутку поручи већу или мању количину од 

планиране у зависности од реалних потреба, као и да одустане од дела набавке добара. 
Место испоруке су сви малопродајни објекти-бензинске станице добављача широм 

територије Републике Србије, односно све бензинске станице које је добављач навео у прилогу, 

која је саставни део овог уговора. 
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Члан 4. 

Добављач се обавезује да квалитет добара која су предмет овог уговора одговара 

стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније о производњи и промету добара 

која су предмет овог уговора. 

Сва понуђена добра морају бити у складу са Законом о енергетици („Сл. 

Гласник Републике Србије“, бр.145/2014), Правилником о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла („Службенигласник РС“, број 123/12, 

63/13, 75/13 и 144/14), као и другим прописима који важе на територији Републике 

Србије. 

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине преузетих добара. У 

случају рекламације, наручилац ће да уложи приговор без одлагања, односно у року од 

24 часа од сазнања за недостатке. 

У случају приговора на количину добара, наручилац ће обавеститидобављача 

који је дужан да упути комисију за решавање рекламација, а која ће на лицу места 

утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.  

У случају приговора на квалитет добара, наручилац ће обавестити добављача 

који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу. 

У случају да се на добрима која су предмет овог уговора установи било какав 

недостатак, добављач се обавезује да замену рекламираног  добра изврши у најкраћем могућем 

року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писмене рекламације наручиоца. 

 

Члан 5. 

Уговорену цену наручилац ће исплатити добављачу кроз месечне транше/ 

уплате у периоду трајања овог уговораа најдуже годину дана или до искоришћења 

финансијских средстава. Плаћање се вршина основу примљеног уредног рачуна 

добављача, са пратећом документацијом. 

Добављач доставља рачун електронски или путем поште искључиво преко писарнице 

наручиоца, адресирано на седиште наручиоца. 

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања 

обавеза од стране наручиоца. 

Члан 6. 

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства 

обезбеђења са овлашћењима за наплату: 

- регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе, 

попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у 

случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не 
испуњава своје обавезе из уговора.  

 

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским 

планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.  
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Члан 7. 

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде 

извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по 

њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну. 

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство. 

Рокови  предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више 

силе, односно наступања свих оних  догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или 

отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и 

нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, 

непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, 

поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа 

власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се 

у предвиђеним случајевима  уговорне стране ослобођају су одговорности за штету. 

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које 

уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено 

немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања 

догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,  

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних 

обавеза  регулисати  у складу са чланом 12. овог уговора. 

 

 

Члан 8. 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац ће дозволи измене уговора 

уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, с тим да се 

вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и 

других битних елемената уговора из објективних разлога: 

1. Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да 

знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности 

изврше Уговором преузете обавезе. 

2. Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, пожар, 

земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза 

уговорних страна у уговором одређеном року. 

3. Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у 

интересу су наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге. 

4. Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним законским прописима. 
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Члан 9. 

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне 

стране може захтевати раскид уговора. 

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој 

уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави 

примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни 

обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у 

случају неиспуњења незнатног дела обавезе. 

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo  закључењем овог 

уговора и писменим обавештењем,  наручилац ће поступити у складу са чланом 10. став 4.  

алинија 1. овог уговора.  

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa. 

 

Члан 10. 

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средства обезбеђења из члана 6. 

овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора. 

Уколико добављач не изврши уговорне обавезе у роковима предвиђеним овим 

уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да: 

- наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне 

уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити 

за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на 

снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити. 

Уколико наступи случај из става 2. овог члана а добављач изврши обавезу а 

наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача 

да задржава своје право на уговорну казну из става 2. овог члана. 

Уколико добављач не изврши уговорне обавезе  у роковима предвиђеним овим 

уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да: 

- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средство обезбеђења из 

члана 6. овог уговора. 

У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорне обавезе не буду 

извршене у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању 

о истом писмено обавести наручиоца. 

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће 

производити правно дејство. 

Наплатом уговорне казне и средстава обезбеђења из члана 6. овог уговора,  не 

утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете. 

 

Члан 11. 

За праћење техничке и финансијске реализације и извршења уговорних обавеза 

уговорних страна у име наручиоца овлашћује се ______________________. 
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Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог 

уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између 

уговорних страна. 

Члан 13. 

Уговорне стране овај уговор закључују на период најдуже годину дана од дана 

закључења овог уговора, односно до максималног износа из члана 2. овог уговорадок 

добављач за потребе наручиоца не испоручи добра која су  предмет овог уговора.  

Члан 14. 

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и 

примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду. 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен у  четири истоветна примерака од којих наручилац 

задржава три, а добављач један примерак. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА:  ЗА НАРУЧИОЦА: 

ДИРЕКТОР 
 ДИРЕКТОР 

др Богдан Живановић 
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6.ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У  складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), као заступник понуђача дајем: 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Понуђач ....................................................................................................................................... 

[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке  

 

................................................................................................................................................. [навести 

редни број и предмет јавне набавке] 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

   

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ 

   

 

 

 

 ПОТПИС 

НАПОМЕНА:  

Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве 

има и сваки понуђач из групе понуђача. 
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

 У  складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем: 

ИЗЈАВУ 

Понуђач ....................................................................................................................................... 

[навести назив понуђача] 

 

 

у поступку јавне набавке  

 

................................................................................................................................................. [навести 

редни број и предмет јавне набавке] 

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

   

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ 

   

 

  ПОТПИС 

 

НАПОМЕНА:  

Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог 

обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача. 
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8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
(са упутством како да се понуди) 

 

РБ 
Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде; 

• у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде; 

• у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде 

(јединична цена без ПДВ-а помножено са количином) 

• у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде 

(јединична цена без ПДВ-а помножено са количином) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Понуђач ....................................................................................................................................... 

[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке  

 

................................................................................................................................................. [навести 

редни број и предмет јавне набавке] 

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

 

ВРСТА ТРОШКА 
ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

без ПДВ-а 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ без ПДВ-а 

 

 

Напомене:  

- У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови 

прибављања средства обезбеђења. 

- Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

   

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ 

   

 

 

 

 ПОТПИС 
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10. ИЗЈАВА О ЛОКАЦИЈИ И БРОЈУ БЕНЗИНСКИХ 

СТАНИЦА/ПУМПИ  
 

Назив, адреса и место понуђача: _________________________________ 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛОКАЦИЈИ И БРОЈУ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА/ПУМПЕ 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

наша компанија натериторијиРепубликеСрбијепоседујебензинске 

станице/пумпенаследећимлокацијама: 

Ред 

бр. 
 Назив бензинске 

станице  

Адреса 

(улица и број) 

Место 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    
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19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

 

Место и датум Понуђач 

                                                                  М.П. 

_____________________ _______________________ 

                        потпис овлашћеног лица                                                                         

 

Напомена: Образац Изјаве попуњава и оверава понуђач, а у случају већег броја бензинских 

станица-локација, Образац се може и треба проширити (додати потребне редове). Навести 

искључиво објекате (безијске станице) које подржавају куповину добара употребом дебитне 

картице. 

 

ПРИЛОГ – ИЗЈАВА О ЛОКАЦИЈИ И БРОЈУ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА/ПУМПИ  

чини саставни део понуде и уговора. 

 

 

М.П.     

          

 Потпис:_________________________________ 
 



 

 

11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Предмет јавне набавке 
ЈН 02/2020  - Набавка горива за возила, за потребе Завода за хитну медицинску 

помоћ Нови Сад  

Број понуде  Датум понуде  

Општи подаци о понуђачу 

Пословно име или 

скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Име и презиме особе за 

контакт 

 
Матични број  

 

Телефон/факс 
 Порески идентификациони 

број 

 

Е-мејл  Регистарски број  

Овлашћено лице, које ће 

потписати Уговор 

 
Шифра делатности 

 

Рок важења понуде 

изражен у броју дана од 

дана отварања понуда, који 

не може бити краћи од 60 

дана 

 Величина обвезника  

Жиро рачун и назив банке 

 

Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора 

Начин подношења понуде 

(заокружити) 

а Самостална понуда 

б Заједничка понуда 

в Понуда са подизвођачем 

Начин, рок и услови 

плаћања 

 

Удаљеност прве бензинске 

пумпе понуђача од 

наручиоца 

 

Број продајних објеката – 

бензинских пумпи на 

територији РС 
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Р.БР Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Стопа 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Европремијум 

БМБ 95 

лит. 

6700 

     

1.2. Евродизел лит. 141000      

1.3. Течни нафтни гас 

ЛПГ 

лит.  

700 

     

 

I УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:  

II ИЗНОС ПДВ-а:  

III УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:  

 
 
 
М.П.     

          

 Потпис:_________________________________ 
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12. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

1) 

 

 

 

 

Пословно име или скраћени назив 

из одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Име особе за контакт  

 

 

2) 

 

 

 

 

Пословно име или скраћени назив 

из одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Име особе за контакт  

 

 

3) 

 

 

 

 

Пословно име или скраћени назив 

из одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Име особе за контакт  

НАПОМЕНЕ: Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио “б”. 

Образац копирати, уколико има више понуђача 

М.П.  

 ПОТПИС 
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13. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

1) 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта 

 

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Име особе за контакт  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће бити поверен подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач 

 

 

 

2) 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Име особе за контакт  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће бити поверен подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач 

 

НАПОМЕНЕ: Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио “в”. 

Образац копирати, уколико има више подизвођача 

М.П.  

 ПОТПИС 

 


