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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” , бр.124/2012, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке ЈН бр. 1/2018, бр. 400-890/18 од 29.03.2018.год. и Решења о 
образовању комисије, бр. 020-44/18 од  29.03.2018.год., припремљена је: 
  

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку добара – гориво за потребе Наручиоца Општине 

Врњачка Бања – Председник општине и Општинско веће  
        ЈН бр. 1/2018 

 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље Назив поглавља Страна

 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 
 

III Врста и опис добара, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета 3 

 

  

IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке         4 
 

V Упутство како се доказује испуњеност услова 6 
 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 
 

VII Образац понуде 15 
 

VIII Модел уговора 19 
 

IX Образац трошкова припреме понуде 24 
 

X Образац изјаве о независној понуди 25 
 

XI Образац изјаве из чл.75.став 2.Закона 26 
 

XII Менично овлашћење 27 
 

 

Напомена:  
Конкурсна документација укупно броји 27 стране и свака страна конкурсне 
документације означена је редним б5ројем (од 1 до 27). 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу  
Наручилац: Општина Врњачка Бања – Председник општине и Општинско веће  
Адреса: улица Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања 
Интернет страница: www.vrnjackabanja.gov.rs  
 
 
2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавкe ЈН бр. 1/2017 су добра – гориво.  
 
4. Процењена вредност: 750.000,00 динара без ПДВ.  
 
5. Период на  који се закључује уговор: 12 месеци. 
 
5. Контакт лице: 
Лице за контакт:  
Сузана Црноглавац,  дипл.ек, службеник за јавне набавке  
Е - mail адреса: jn@vrnjackabanja.gov.rs 
Telefon: 036/601-204 
 
Број факса: 0 3 6 / 6 1 1 - 3 0 7 ,  6 1 2 - 6 2 4 ,  у з  н а з н а к у  „ з а  ј а в н е  н а б а в к е “ . 
 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
1. Предмет јавне набавке   
Предмет јавне набавке добара -  ЈН бр.1/2017 је гориво за потребе Општине 

Врњачка Бања.  
 
Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 
 
09100000 - Гориво. 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама. 
 

III  ВРСТА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА  

 

Предмет јавне набавке мале вредности ЈН  б р . 1 / 2 0 1 8  j e  набавка добара – 

горива за потребе општине Врњачка Бања-Председник општине и Општинско веће  

Гориво које наручилац захтева следеће врсте горива: 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1/2018                   4 |27 

Ред.

бр. 

Опис добра Квалитет Јединица 

мере 

Количина 

(оријентаци

она) 

1. Безоловни бензин од 95 

октана 

У складу са стандардима 
квалитета од познатих 
произвођача у Републици 
или из узвоза, односно да 
задовољава квалитет 
одређен прописима “SRPS 
EN 228“;  
У складу са Правилником о  
техничким и другим 
захтевима за течна горива 
нафтног порекла (Сл. 
гласник РС бр. 111/2015 од 
29.12.2015) 

литар 6000 

 
 
 
 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

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

1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од   кривичних   
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);   

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона.  

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл. 75. став 1. тачка 5) Закона) уколико је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом.   

1.2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је  
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као    и    да 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде.    (Чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

 
 

Додатни услов: Понуђач треба да има најмање једно продајно место за продају 
моторног горива на следећим путним правцима: 

1. Једно продајно место на удаљености максимално до 5 км од седишта 
Наручиоца (адреса: Крушевачка 17, Врњачка Бања) 

2. На аутопуту Београд – Суботица – Хоргош 
3. На аутопуту Келебија - Суботица – Београд 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1/2018                   5 |27 

4. Путни правац Београд – Батровци 
5. Путни правац Батровци - Београд 
6. Врњачка Бања – Нови Пазар – Црна Гора 
7. На аутопуту Појате - Прешево 
8. на путу Појате – Ниш - Бугарска граница 

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, и додатне услове, уколико ће понуђач извршавати тај део набавке 
преко подизвођача, при чему проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од уговорене вредности 
предмета јавне набавке. 
 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно. 
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V  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност  обавезних  услова понуђач доказује  на следећи начин:  
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  

 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:  
Пр а вна ли ц а :  1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног

суда на чијем подручју се  налази    седиште домаћег правног    лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да  правно  лице није  осуђивано  за кривична
дела против  привреде, кривична дела против   животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних  дела   организованог  криминала; 

3) Извод из    казнене евиденције,  односно  уверење  надлежне  полицијске 
управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  да  законски  заступник  понуђача  није  
осуђиван за кривична дела против   привреде,   кривична   дела   против
животне средине, кривично  дело примања или  давања  мита,  кривично
дело преваре и  неко   од кривичних   дела   организованог   криминала
(захтев  се  може поднети према   месту   рођења   или   према   месту
пребивалишта законског заступника).    Уколико    понуђач    има    више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници  и физичка ли ц а :    

1 ) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта).  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

4)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
 
Уколико понуђач има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више 
локалних самоуправа доставља уверење свих надлежних локалних самоуправа, 
на којима се води као порески обвезник изворних прихода. 
 

  5)Услов из чл. 75.ст 1.тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца  Агенције за 
енергетику Републике Србије за трговину на мало нафтом и нафтним 
дериватима, коју доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити 
важећа. 
 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
Поред основних услова понуђач је у обавези да уз понуду достави и потписану и 
печатом оверену изјаву о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о 
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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. - Изјава о поштовању услова из чл.75 ст.2- Образац XI конкурсне 
документације. 
 
Испуњеност  додатног услова да понуђач  има најмање једно продајно место за 
продају моторног горива на следећим путним правцима: 

1. Једно продајно место на удаљености максимално до 5 км од седишта 
Наручиоца (адреса: Крушевачка 17, Врњачка Бања) 

2. На аутопуту Београд – Суботица – Хоргош 
3. На аутопуту Келебија - Суботица – Београд 
4. Путни правац Београд – Батровци 
5. Путни правац Батровци - Београд 
6. Врњачка Бања – Нови Пазар – Црна Гора 
7. На аутопуту Појате - Прешево 
8. на путу Појате – Ниш - Бугарска граница 

доказује достављањем доказа којим се на недвосмислен начин доказује 
испуњеност овог услова (списак малопродајне мреже на територији Републике 
Србије или други одговарајући доказ о испуњености услова на наведеним 
правцима- обележити маркером продајно место које се налази на траженом путном 
правцу ).  
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, при чему понуђач у понуди наводи 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова, при чему ће у понуди навести податак о 
упису у регистар понуђача. 

 
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.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди.  
Понуду доставити на адресу: О п ш т и н а В р њ а ч к а Б а њ а , у л . К р у ш е в а 
ч к а 1 7 , 3 6 2 1 0 В р њ а ч к а Б а њ а ,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 
добара – горива , ЈН бр. 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до: 11.04.2018.године 
до 12,00 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом.  
 
Понуда треба да садржи:  
-Образац понуде,  
-Модел уговора, 
-Образац трошкова припреме понуде (опционо),  
-Образац Изјаве о независној понуди,  
-Образац Изјаве у скаду са чл.75. став 2 закона,  
-Доказе о испуњености услова (обавезних и додатних),  
- Менично овлашћење. 
 
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 
материјалном 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 



  
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1/2018                                        9 |27  

 

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. 
 
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.   
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: О п ш т и н а В р њ 
а ч к а Б а њ а , у л . К р у ш е в а ч к а 1 7 , 3 6 2 1 0 В р њ а ч к а Б а њ а , са 
назнаком:  
- Допуна понуде за јавну набавку – горива ЈН бр. 1/2018 „НЕ ОТВАРАТИ” или   
- „Опозив понуде за јавну набавку – горива, ЈН бр. 1/2018 „НЕ ОТВАРАТИ” 
или   
- „Измена и допуна понуде за јавну набавку - горива, ЈН бр. 1/2018 – „НЕ 
ОТВАРАТИ“. 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
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. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) 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.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV 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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача.  
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни услове из члана 75. став 1., тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а 
додатне доказе чланови групе испуњавају заједно. Саставни део заједничке 
понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.  
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV 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. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ВАЖЕЊА 
ПОНУДЕ, РОК И  МЕСТО ИСПОРУКЕ 
9.1. Захтев у погледу начина и услова плаћања 
 
Наручилац врши плаћање преузете робе у року који понуђач буде навео у 
Обрасцу понуде.   
Рок плаћања се рачуна од службеног пријема фактуре.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
  
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања 
понуда.  
У складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр.124/12), наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
9.3. Рок и место испоруке 
Рок испоруке је дан када наручилац захтева испоруку горива на бензинским 
станицама понуђача, према адреси станица у приложеном списку који се 
доставља уз понуду.  
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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 ПДВ.  
У цену урачунати цену предмета испоруке и све зависне трошкове који прате 
реализацију предметне набавке.  
Цена горива(безоловни бензин) је цена важећа на дан преузимања робе на 
бензинским станицама понуђача(продавца). 
У току извршења уговора, цена се може мењати  у случају промене цене добара 
на тржишту Републике Србије, промене званичног средњег курса динара у односу 
на амерички долар и промене висине фискалних обавеза на ову врсту добара 
(акцизе). 
Оријентационе количине су дата оквирно и могу бити кориговане у складу са 
кретањем цена и потребама наручиоца(купца), али тако да не прелази укупну 
уговорену вредност.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11.СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од најкасније 15 дана од 
дана закључења уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора за 
добро извршење посла, достави уредно потписану и регистровану сопствену 
бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање 
уговорне казне, као и копију картон депонованих потписа.  
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана дуже од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

   
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 облику, путем поште на адресу наручиоца 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  
1/2018.  
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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. 

 
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).  
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. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
Конкурсна документација за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале 
вредности ЈН бр. 1/18, три године пре објављивања позива за подношење понуда 
у поступку јавне набавке:  
1.Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25.Закона;  
2. учинио повреду конкуренције;  
3. доставио неистине одатке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор;  
4. одбио да достави доказе и срдства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим угооврима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда.  
Докази за одбијање понуде наведени су у чл. 82. став 3 Закона.  
 
Наручилац може одбити понуду и уколико поседује доказ из чл. 82. став 3. Тачка 
1., који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврстан. 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најниже 

понуђена цена “. 

 
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈЕ ПОНУДЕ СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену,  биће  изабрана  
понуда  понуђача  који  има дужи рок плаћања; уколико имају и исти рок важења 
понуде, биће изабрана понуда оног понуђача који на траженим путним правцима 
има већи број продајних објеката.  

 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. (Образац Изјаве дат у складу са чл.75 став 2.Закона 
дат у поглављу XI.). 

 
19. 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. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно 
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 
Закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 
је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог закона указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исти није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  
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Одредбе из претходна два става не примењују се у случају преговарачког 
поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева 
или са њим повезано лице није учествовало у том поступку.  
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног 
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале 
вредности и доношења одлуке о додели уговора по основу оквирног споразума у 
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, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или је могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од пријема захтева за заштиту права.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 
153 сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се 
односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. – 159. Закона. 
 

021. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
Понуда    бр од за    јавну  
набавку – горива за потребе Наручиоца Општине Врњачка Бања – Председник 
општине и Општинско веће, ЈН бр.1/2018. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
Адреса понуђача: 
 

 
Матични број понуђача: 
 
 
 
Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 
Име особе за контакт: 
 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
Телефон: 
 
Телефакс: 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

 
1) Назив подизвођача:  

 
Адреса:  

 
Матични број:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач:  

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:  

 
2) Назив подизвођача:  

 
Адреса:  

 
Матични број:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач:  

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:  

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

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди:  

 
Адреса:  

 
Матични број:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 
2) Назив учесника у заједничкој 

понуди:  
 

Адреса:  

 
Матични број:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 
3) Назив учесника у заједничкој 

понуди:  
 

Адреса:  

 
Матични број:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 

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

1)Цена 
 
Ред.
бр 

Опис добра Јед.м
ере 

Количина Цена без 
ПДВ по 
литру 

Укупна цена без 
ПДВ 

1. Безоловни 

бензин – 95 

октана 

литар 6000   

ПДВ  
Укупна цена са ПДВ  
 

 
2) Рок плаћања: ______________ дана (до 45дана) од дана пријема фактуре.  

 
3)  Рок важења понуде: ____________ дана (минимум 30 дана). 

 
 
 
 
 
 

Датум  Понуђач 
 М. П. 
   

 
Напомене ;  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац  
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈН БР. 1/2017 
УГОВОР О ПРОДАЈИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ 

КРЕДИТНЕ  КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО 

 
 

Закључен дана 2018. године између уговорних страна: 
 
1. Општина Врњачка Бања – Председник општине и Општинско Веће, 

Крушевачка бр.17, Врњачка Бања, ПИБ 100917981, Матични број: 07175981, коју 
заступа Председник општине Врњачка Бања, Бобан Ђуровић (у даљем тексту: 
Купац) и  
 

2. Назив понуђача: __________________________, Адреса:___________________, 
Матични број:__________________, ПИБ:_____________, Текући 
рачун:________________код:______________банке, које 
заступа______________________________директор(, даљем тексту: Продавац).  

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   
Уговорне стране констатују:   

- да је Купац на основу члана 39., 52. став 1., 60. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/2012, 14/15 и 68/15) - у даљем 
тексту: закон, на основу позива за подношење понуда који је објављен на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници, спровео поступак  јавне 
набавке мале вредности за набавку добара – горива за потребе Општине 
Врњачка Бања,   

- да   је   Понуђач дана________________.2018.  године,   доставио   понуду   
број:______________, која у потпуности испуњава захтеве купца и саставни је 
део овог уговора;  

-  да је купац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, на 
основу понуде Понуђача сагласно и Одлуке о додели уговора број: 
_________________ од ______________. године, (попуњава Купац) изабрао 
Продавца за предметну набавку. 

 
Члан 1. 

Предмет Уговора је купопродаја нафтних деривата коришћењем кредитне картице 
за гориво Продавца ( у даљем тексту Картица). 

Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његових возила,  испоручује нафтне 
деривате на својим бензинским станицама. 

Списак  бензинских  станица  Продавца  на  којима  Купац  преузима нафтне 
деривате у своја возила коришћењем Картице, чини саставни део  понуде 
Понуђача и овог Уговора. 

Купац се обавезује да преда Продавцу потписан и печатом оверен списак 
својих моторних возила са регистарским бројевима и називом корисника, који 
представља саставни део овог Уговора. 

Купац се обавезује да за свако своје возило од Понуђача купује искључиво гориво 
наведено у спецификацији из предходног става. 
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Продавац задржава право да не испоручи нафтне деривате у ситуацијама које су 
настале као последица технолошко-производних или пословно-оперативних 
проблема. 

Продавац неће бити одговоран за штету коју би по том основу евентуално могао 
да претрпи Купац. 

Члан 2. 

Закључивањем  овог  Уговора,  К упа ц  прихвата  сва  права  и  обавезе  
утврђене Општим правилима и условима за издавање и коришћење кредитне 
картице за гориво, која чине саставни део овог Уговора. 

II  ЦЕНА 

Члан 3. 

Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са законом и 
подзаконским актима. 

Цене  нафних  деривата  су  цене  важеће  на  дан  преузимања  робе  на  
бензинским станицама Понуђача. 

Цена се може мењати у случају промене цене добара на тржишту Републике 
Србије, промене званичног средњег курса динара у односу на амерички долар и 
промене висине фискалних обавеза на ову врста добара (акцизе). 

Укупне количине купљеног горива до краја реализације предметне јавне набавке 
могу бити кориговане у складу са кретањем цена и потребама Купца, али тако да 
не прелази укупну вредност овог уговора.  

III   ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ    

Члан 4. 

Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата 
које врши Купац. 

Картице се издају Купцу након потписивања уговора сагласно Захтеву и 
спецификацији возила за издавање Картице, који чине саставни део овог Уговора. 

Члан 5. 

Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу 

достављених података од стране Купца. 

Уговорне  стране  су  дужне  да  изврше  примопредају  Картица,  о  чему  се  

саставља 

Записник  који потписују овлашћени представници обе уговорне стране. 

Члан 6. 
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Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до 
злоупотребе или губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или 
уништења Картице, о томе без одлагања обавести Продавца у писаној форми. 

Провдавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или 
уништењу картице, исту утврди неважећом. 

У случају истека времена на које је Уговор закључен, Купац  је дужан да 
картице врати Продавцу. 

Уколико Купац врати картице Продавцу у року од 30 дана након истека важећег 
Уговора, Продавац ће Купцу фактурисати издате, а невраћене картице. 

Члан 7. 

Уколико се К упац  не придржава одредба овог Уговора, Продавац задржава 
право блокирања и одузимања свих издатих Картица. 

 

IV РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 

Купац се  обавезује да вредност преузете робе плати  Продавцу у року од _____ 
(до 45 дана) дана од пријема фактуре. 

Плаћање, за преузету робу се врши на основу испостављених фактура, и то 
уплатом на текући рачун Продавца назначен на фактури. 

Финансијке обавезе у погледу плаћања предметног добра, које доспевају у 
2019.години биће реализоване највише до износа средстава која ће бити 
одобрена у буџетској 2019. години за ту намену у складу са чл.7 Уредбе о 
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода , 
захтевају плаћање у више година („ Сл. гласник РС“ 21/2014) . 

V КВАЛИТЕТ РОБЕ 

Члан 9. 

Нафтни дериват који је предмет јавне набавке односно безоловни бензин, мора да 
задовољава квалитет у складу са стандардима квалитета од познатих произвођача 
у Републици или из узвоза, односно да задовољава квалитет одређен прописима 
“SRPS EN 228“ и у складу са важећим Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. гласник РС бр. 111/2015 од 
29.12.2015). 
 

VI  РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 10. 

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком 
случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / 
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пријема робе,  а у случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за 
недостатак. 

У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који 
је дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места 
утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник. 

У случају приговора на квалитете робе, Купац одмах обавештава Продавца који 

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

Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1.-3. овог члана, његова рекламација 

се неће разматрати. 

Купац и Продавац су сагласни да до момента окончења рекламационог поступка 
свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. 

Уколико  се  утврди  да  рекламација  није  основана,  трошкове  поступка  
рекламације сноси Купац. 

VII  ВИША СИЛА 

Члан 11. 

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: 
поплава, пожара,земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката 
међународних органа или организација и других догађаја, који се нису могли 
избећи или предвидети,  а који у потпуности или делимично спречавају уговорне 
стране да изврше уговорне обавезе. 

Продавац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта 
нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, 
изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте 
и нафтних деривата, кваровима, или непланираним ремонтима рафинерија или 
нафтовода и сличним догађајима. 

Члан 12. 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној 
статусној  или  организационој  промени,  као  и  све  друге  промене  везане  за  
опште податке ( текући рачун,адреса, овлашћена лица и др.). 

Члан 13. 

За  све  што   овим  Уговором  није  предвиђено,   примењује  се  одредбе  
Закона  о облигационим односима. 

VIII  РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 14. 

Овај  Уговор  ступа  на  снагу  даном  обостраног  потписивања  уговора  од  
стране овлашћених заступника уговорних страна. 

                                                                 Члан 15. 
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Уговор се закључује на одређено време до 12 месеци и то до испуњена укупно 
уговорене вредности од (уписује Купац)________________,00 без ПДВ, односно 
укупно уговорене вредности од (уписује Купац) ______________,00 са ПДВ. 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

Састани   део овог Уговора су: 

- Понуда Продавца бр.______________________од ______________________ 

-  Списак бензинских станица Продавца на којим а    Купац може користити 
картицу 

- Списак моторних возила Купца са регистарским ознакама и назначеним 
корисником 

 
 
 
 

УГОВОРИЛИ : 
 
Продавац:                  Купац: 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
   Председник општине 
          Бобан Ђуровић 
 
____________________                                                          ______________________ 
 
Напомена:  
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора.  
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се 
определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и оверити печатом модел уговора. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
________________________________________ [навести  назив  понуђача],  
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

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

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1/2018                                        25 |27  

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, , 

(Назив понуђача) 
даје: 
 
 
 

 
ИЗЈАВУ 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности ЈН 1/2018 за набавку добара – горива за 
потребе Наручиоца Општине Врњачка Бања – Председник општине и Општинско 
веће, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) изјављујем да сам при састављању понуде 
за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1/2018 за набавку добара – горива за 
потребе Наручиоца Општине Врњачка Бања – Председник општине и Општинско 
веће, поштовао обавезе које произлазе 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У _____________________  Потпис овлашћеног лица 

Дана:_________________ М.П. ______________________
 
 
 

Напоменa: 
 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за 
сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој 
понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

 
Дужник-правно лице (издавалац менице): _____________________________________ 
Седиште/адреса:__________________________ 
Матични број: ________________________  и ПИБ ______________________ 
Текући рачун: ______________________ код ____________________________банке  
У месту____________   Дана: ____________________.2018.године 
 
И З Д А Ј Е: 
Повериоцу:  Општина Врњачка Бања-Председник општине и Општинско веће  
Седиште/адреса: Врњачка Бања, ул.Крушевачка бр. 17 
Матични број:      07175981,       Порески број ПИБ:  100917981 
Текући рачун број:  840-75640-91 
Код банке : Управа за трезор – Врњачка Бања. 
 
     МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
          ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА 
 
КОРИСНИК: Општина Врњачка Бања-Председник општине и Општинско веће 
(Поверилац) 
 
Предајемо Вам 1 (једна) бланко, соло меница серијског броја __________________ и 
овлашћујемо Општину Врњачка Бања као Повериоца, да предату меницу може попунити 
на износ од _______________дин.  на име доброг извршења посла по Уговору  о испоруци 
добара – горива за потребе Општине Врњачка Бања. 

Овлашћује се Општина Врњачка Бања, као поверилац, да, у складу са одредбама 
поменутог уговора, за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату – издавање налога за 
наплату (образац бр. 4) на терет текућег рачуна дужника код банака, а у корист уплатног 
рачуна јавних прихода Остали приходи у корист нивоа општине број 840-745151843-03, по 
моделу 97  са позивом на број 44-115. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку код                                                                                  
којих имамо рачун да наплату изврши на терет рачуна дужника код тих банака, односно 
овлашћујем ову банку да поднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа 
чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе  поштовања 
редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим 
на основу овог Закона, и истовремено изјављујем да се одричемо права на повлачење и 
отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из 
предметног уговора.  

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до 
промене лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивање 
нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет. 

 
Менице се могу поднети на наплату дана: ___________________.год. (рок доспећа 

менице). 
 
Датум издавања овлашћења: ____________.2018.год.          
 
                                                                                          ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
         ___________________________ 
                                                          М.П. 

                                                            


