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Наручилац: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј                                                                                   

Адреса: Данила Киша 8/а, Бечеј                                                                

Датум: 07.11.2017.године 
 

Број: ЈН I-3/17 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

ЈАВНА НАБАВКА 

Набавка добара - Гориво 

шифра 09132100, 09133000, 09134220 

-поновљени поступак за партију 1-набавка евродизела и партију 3-набавка 

бензина 

бр. ЈН I-3/17 

 

 

 

 

Датум и време:  

Крајњи рок за достављање понуда:  17.11.2017.године до 10:00 

Јавно отварање понуда:  17.11.2017.године у 10:30 

 

Новембар, 2017.године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 

и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), 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 

број ЈН I-3/17, деловодни број 1144 од 07.11.2017.године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку број ЈН I-3/17, деловодни број 1145 од 07.11.2017.године, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Набавка горива  

ЈН бр. I-3/17 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4-6 

III Техничка документација и планови 7 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

7-12 

V Критеријуми за доделу уговора 13 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 14-33 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 34-47 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
Адреса: Данила Киша 8/а 
Интернет страница: www.vodokanal-becej.rs 
 

2. Предмет јавне набавке (опис предмета набавке, назив и ознака из 
општег речника набавке) 

 

Предмет јавне набавке бр. ЈН I-3/17 јесте набавка горива и то следеће врсте: 
безоловни бензин, течни нафтни гас и дизел гориво.  
 
Назив и ознака из општег речника набавке су: 09132100-Безоловни бензин, 
09133000-Течни нафтни гас и 09134220-Дизел гориво. 
 

3. Партије 

Предметна јавна набавка обликована је кроз три партије односно спроводи се по 

следећим партијама: 

П1. Еуро-дизел (назив и ознака из ОРН: 09134220-Дизел гориво); 
П2. Ауто-гас (назив и ознака из ОРН: 09133000-Течни нафтни гас), и 
П3. Бензин – безоловни (назив и ознака из ОРН: 09132100-Безоловни бензин). 
 
ПОСТУПАК СЕ ПОНАВЉА ЗА ПАРТИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 3. 

 

Напомене:  

-Врста поступка: Јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).  
-Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавноj набавци 
или оквирног споразума: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
-Напомена укoлико је у питању резервисана јавна набавка: У предметном 
поступку није у питању резервисана јавна набавка. 
 

4. Контакт (лице или служба):  
 

Службеник за јавне набавке: Данијела Сурла, мастер економиста,  
e-mail адреса: danijela.surla@vodokanal-becej.rs, 
број телефона: 062/8040779,  
радним даном (понедељак-петак) од 7:00 до 15:00 часова.    

http://www.vodokanal-becej.rs/
mailto:danijela.surla@vodokanal-becej.rs
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Набавка Еуро дизела --  ЈЈНН  II--33//1177,,  ППааррттиијјаа  ббрр..  11  

Р.број ОПИС Количина (литар) 

1. Евро Дизел 16.010 
  

  

Квалитет: Гориво, које је предмет јавне набавке мора да испуњава услове одређен 

прописима СРПС, Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла („Сл. Гласник РС“ бр. 111/2015) и Правилником о техничким и 

другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. Гласник РС“, број 97/2010, 123/2012 и 

63/2013). 

Нaчин плaћaњa: Пoнуђaч je oбaвeзaн дa испoстaвљa фaктурe зa испoручeнa дoбрa 

2 путa мeсeчнo нa свaких 15 дaнa. Нaручилaц ћe извршити уплaту пo испoстaвљeним 

фaктурaмa у рoку дo 30 дaнa. Oбaвeзe кoje дoспeвajу у нaрeднoj буџeтскoj гoдини 

бићe рeaлизoвaнe нajвишe дo изнoсa срeдстaвa кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у 

тoj буџeтскoj гoдини.  

Meстo испoрукe: Прoдajни oбjeкти-бeнзинскe стaницe пoнуђaчa зa снaбдeвaњe 

прeдмeтном врстом гoривa. 

Рoк испoрукe: Испoрукa сe врши сукцeсивнo, у склaду сa днeвним пoтрeбaмa 

нaручиoцa, тoкoм вaжeњa угoвoрa, a прeмa утврђeнoj динaмици испoрукe, тj. oдмaх 

пo дoлaску нa бeнзинску стaницу пoнуђaчa.  

Нaчин испoрукe: Прибављање добара врши се утaкaњeм у рeзeрвoaр вoзилa 

нaручиoцa и изузeтнo у кaнистeр зa гoривo нa бeнзинскoj стaници пoнуђaчa. Испoрукa 

нa бeнзинским стaницaмa пoнуђaчa ћe сe вршити уз прикaз eлeктрoнских 

компанијских кaртицa зa вoзилo, зa свaкo утaкaњe. Изабрани понуђач је у обавези да 

картице изда без накнаде.  

Зaхтeви у пoглeду рoкa вaжeњa пoнудe: Рoк вaжeњa пoнудe нe мoжe бити крaћи 

oд 30 (тридесет) дaнa oд дaнa oтвaрaњa пoнуда. 

  

  

Датум                    Понуђач 
                М.П.  

________________________                       ___________________________ 
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Набавка Бензина --  ЈЈНН  II--33//1177,,  ППааррттиијјаа  ббрр..  33  

  

Р.број ОПИС Количина (литар) 

1. Европремијум - БМБ 95 5.700 

2. БМБ 100 или 98 1.940 
  

Квалитет: Гориво, које је предмет јавне набавке мора да испуњава услове одређен 

прописима СРПС, Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла („Сл. Гласник РС“ бр. 111/2015) и Правилником о техничким и 

другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. Гласник РС“, број 97/2010, 123/2012 и 

63/2013). 

Нaчин плaћaњa: Пoнуђaч je oбaвeзaн дa испoстaвљa фaктурe зa испoручeнa дoбрa 

2 путa мeсeчнo нa свaких 15 дaнa. Нaручилaц ћe извршити уплaту пo испoстaвљeним 

фaктурaмa у рoку дo 30 дaнa. Oбaвeзe кoje дoспeвajу у нaрeднoj буџeтскoj гoдини 

бићe рeaлизoвaнe нajвишe дo изнoсa срeдстaвa кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у 

тoj буџeтскoj гoдини. 

Meстo испoрукe: Прoдajни oбjeкти-бeнзинскe стaницe пoнуђaчa зa снaбдeвaњe 

прeдмeтним врстaмa гoривa. 

Рoк испoрукe: Испoрукa сe врши сукцeсивнo, у склaду сa днeвним пoтрeбaмa 

нaручиoцa, тoкoм вaжeњa угoвoрa, a прeмa утврђeнoj динaмици испoрукe, тj. oдмaх 

пo дoлaску нa бeнзинску стaницу пoнуђaчa.  

Нaчин испoрукe: Утaкaњeм у рeзeрвoaр вoзилa нaручиoцa и (изузeтнo у кaнистeр зa 

гoривo) нa бeзинскoj стaници пoнуђaчa. Испoрукa нa бeнзинским стaницaмa пoнуђaчa 

ћe сe вршити уз прикaз eлeктрoнских компанијских кaртицa зa вoзилo, зa свaкo 

утaкaњe. Изабрани понуђач је у обавези да картице изда без накнаде.  

Зaхтeви у пoглeду рoкa вaжeњa пoнудe: Рoк вaжeњa пoнудe нe мoжe бити крaћи 

oд 30 (тридесет) дaнa oд дaнa oтвaрaњa пoнуда. 

 

 

Датум                    Понуђач 
                М.П.  

________________________                       ___________________________ 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију ни планове.  

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

4.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, пoднoсилaц пoнудe дoкaзуje 

дoстaвљaњeм дoкaзa из члaнa 77. Зaкoнa, oднoснo дoкaзa из члaнoвa 17., 18. и 

19. Прaвилникa o oбaвeзним eлeмeнтимa кoнкурснe дoкумeнтaциje у пoступцимa 

jaвних нaбaвки и нaчину дoкaзивaњa испуњeнoсти услoвa („Сл.глaсник РС“ бр. 

86/2015), a у свeму у склaду сa овом кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм. 

Услови и упутство како се доказује испуњеност услова: 

1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН). 

Доказ за правно лице: потребно је доставити извод из регистра Агенције за 

привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда (бeз oбзирa нa дaтум издaвaњa извoдa). Oвaj дoкaз 

пoднoсилaц пoнудe дoстaвљa и зa пoдизвoђaчe, oднoснo дoстaвљajу сви члaнoви 

групe пoнуђaчa. 

Доказ за предузетнике: потребно је доставити извод из регистра Агенције за 

привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда (бeз oбзирa нa дaтум издaвaњa извoдa). Oвaj дoкaз 

пoднoсилaц пoнудe дoстaвљa и зa пoдизвoђaчe, oднoснo дoстaвљajу сви члaнoви 

групe пoнуђaчa. 

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) ЗЈН). 

Доказ за правно лице:  
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-извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица; 

-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду; 

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за 

издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту 

пребивалишта. 

Напомена: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 

евиденције. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Доказ за предузетнике: 

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се 

поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Напомена: Овaj дoкaз пoднoсилaц пoнудe дoстaвљa и зa пoдизвoђaчe, oднoснo дoстaвљajу 

сви члaнoви групe пoнуђaчa. Доказ не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда.  

Доказ за физичко лице:  

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Напомена: Овaj дoкaз пoднoсилaц пoнудe дoстaвљa и зa пoдизвoђaчe, oднoснo дoстaвљajу 

сви члaнoви групe пoнуђaчa. Доказ не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

Доказ за правно лице: потребно је доставити уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. 

Напомена: Овaj дoкaз пoднoсилaц пoнудe дoстaвљa и зa пoдизвoђaчe, oднoснo дoстaвљajу 

сви члaнoви групe пoнуђaчa. Доказ не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

Доказ за предузетнике: потребно је доставити уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
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доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. 

Напомена: Овaj дoкaз пoднoсилaц пoнудe дoстaвљa и зa пoдизвoђaчe, oднoснo дoстaвљajу 

сви члaнoви групe пoнуђaчa. Доказ не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

Доказ за физичко лице: потребно је доставити уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. 

Напомена: Овaj дoкaз пoднoсилaц пoнудe дoстaвљa и зa пoдизвoђaчe, oднoснo дoстaвљajу 

сви члaнoви групe пoнуђaчa. Доказ не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

4.Пoнуђaч je дужaн дa при сaстaвљaњу пoнудe изричитo нaвeдe дa je пoштoвao 

oбaвeзe кoje прoизилaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу 

и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe, кao и дa нeмa зaбрaну oбaвљaњa 

дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

Дoкaз зa прaвнa лицa: Изjaвa o пoштoвaњу oбaвeзa кoje прoизилaзe из вaжeћих 

прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe 

срeдинe, кao и дa нeмa зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe 

пoднoшeњa пoнудe. 

Дoкaз зa прeдузeтникe: Изjaвa o пoштoвaњу oбaвeзa кoje прoизилaзe из вaжeћих 

прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe 

срeдинe, кao и дa нeмa зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe 

пoднoшeњa пoнудe. 

Дoкaз зa физичкa лицa: Изjaвa o пoштoвaњу oбaвeзa кoje прoизилaзe из вaжeћих 

прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe 

срeдинe, кao и дa нeмa зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe 

пoднoшeњa пoнудe.  

5. Дa имa вaжeћу дoзвoлу нaдлeжнoг oргaнa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти кoja je 

прeдмeт jaвнe нaбaвкe oднoснo дa пoсeдуje вaжeћу дoзвoлу нaдлeжнoг oргaнa зa 

oбaвљaњe дeлaтнoсти – лиценца за обављање енергетске делатности трговине 

нафтним дериватима на станицама за снадбевање горива моторних возила, издaту oд 

стрaнe Aгeнциje зa eнeргeтику Рeпубликe Србиje. 

Дoкaз зa прaвнa лицa: Вaжeћa лиценца за обављање енергетске делатности трговине 

нафтним дериватима на станицама за снадбевање горива моторних возила, издaту oд 

стрaнe Aгeнциje зa eнeргeтику Рeпубликe Србиje. 
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Дoкaз зa прeдузeтникe: Вaжeћa лиценца за обављање енергетске делатности 

трговине нафтним дериватима на станицама за снадбевање горива моторних возила, 

издaту oд стрaнe Aгeнциje зa eнeргeтику Рeпубликe Србиje. 

Дoкaз зa физичкa лицa: Вaжeћa лиценца за обављање енергетске делатности 

трговине нафтним дериватима на станицама за снадбевање горива моторних возила, 

издaту oд стрaнe Aгeнциje зa eнeргeтику Рeпубликe Србиje. 

4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Дoдaтни услoви зa учeшћe oдрeђeни су у склaду сa члaнoм 76. Зaкoнa o jaвним 

нaбaвкaмa („Сл.глaсник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњeнoст дoдaтних 

услoвa oдрeђeних у склaду сa члaнoм 76. ЗЈН пoднoсилaц пoнудa дoкaзуje 

дoстaвљaњeм дoкaзa у склaду сa члaнoм 77. стaв 2. ЗЈН, a у свeму у склaду сa 

овом кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм. Дакле, понуђач мора испуњавати следеће додатне 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке и то:  

1.Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то да: 

 Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање 

понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна 

отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана  

- испуњеност овог услова Наручилац проверава увидом на сајту НБС. 

2.Да располаже неопходним пословним капацитетом и то да: 

 Да је у претходне три године реализовао минимум један уговор од 

минимум 1.000.000,00 динара за иста или слична добра – као доказ 

испуњености овог услова потребно је доставити један уговор у вредности од 

1.000.000,00 динара и фактуре са пратећом документацијом. 

Овај услов се односи само на партије 1 и 3. 

3.Да располаже довољним техничким капацитетом и то да: 

 Обавезно да има бар једну бензинску станицу у седишту Наручиоца нa 

кojoj имajу гoривo трaжeнo у пaртиjи зa кojу пoднoсe пoнуду, односно бар 

једну бензинску станицу у кругу од 50 км од седишта Наручиоца за 

гориво - Евро - БМБ 100 или 98 – као доказ испуњености овог услова 

потребно је доставити изјаву понуђача на меморандуму, потписану и оверену 

печатом, да поседује тражени технички капацитет и списак локација-адреса 

бензинских станица. 
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4.3.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведених у одељку 4.1.Обавезни услови, под редним бројем 1, 2, 3 и 4, и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у одељку 

4.2.Додатни услови, под редним бројем 1 и 2, понуђач доказује достављањем 

ИЗЈАВЕ (Образац 5.) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у одељку 4.1.Обавезни 

услови, понуђач доказује достављањем важеће дозволе - лиценце за обављање 

енергетске делатности трговине нафтним дериватима на станицама за снадбевање 

горива моторних возила, издaту oд стрaнe Aгeнциje зa eнeргeтику Рeпубликe Србиje, у 

виду неоверене копије.  

У дeлу испуњeнoсти дoдaтних услoвa из члaнa 76. ЗJН, а дефинисаних у 

одељку 4.2.Додатни услови, под редним бројем 3, пoтрeбнo je прилoжити Изјаву 

понуђача на меморандуму, потписану и оверену печатом, да поседује тражени 

технички капацитет и списак локација-адреса бензинских станица. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да, за подизвођача, достави ИЗЈАВУ (Образац 6.) 

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално без обзира на 

ангажовање подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5.) мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито 

наведу да су поштовали oбaвeзe кoje прoизилaзe из вaжeћих прoписa o зaштити 

нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe, кao и дa нeмa 

зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe. 

Испуњеност ових услова, из члана 75. став 2. ЗЈН, понуђач доказује подношењем 

Изјаве у складу са обрасцем 7. ове конкурсне документације. Ова изјава се подноси, 

односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име. 
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4.4.НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

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 о 

испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може 

бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 

доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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. 

Понуђачи који су регистровани у РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА који води Агенција за 

привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњењу обавезних услова. 

Довољно је да доставе фотокопију решења регистрационе пријаве уписа понуђача 

који води Агенција за привредне регистре. 

 

Напомена: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. У том случају довољно је навести који су то докази и интернет 

страницу надлежног органа.  

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, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику. 

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. 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку – Набавка горива, ЈН бр. I-3/17 
12/47 

 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

5.1.Критеријум за доделу уговора 

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 

укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

5.2.Елементи критеријума, односно начин 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 понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће 

бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти 

рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 

кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 

папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 
2);  

 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, 
(Образац 5); 

 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 
6). 
 

7) Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа (Образац 7); 
 

8) Образац изјаве понуђача о финансијској гаранцији (Образац 8),  

 

9) Образац модела уговора (Образац 9), 

 

10)  Лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтним дериватима 
на станицама за снадбевање горива моторних возила, издaту oд стрaнe 
Aгeнциje зa eнeргeтику Рeпубликe Србиje, и 
 

11)  Изјаву понуђача на меморандуму, потписану и оверену печатом, да 
поседује тражени технички капацитет и списак локација-адреса 
бензинских станица. 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку горива, ЈН 
број I-3/17.  
 
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 
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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 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ГОРИВА, ЈН I-3/17 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

                М.П.  
________________________                       ___________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2-1) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
-партија 1 „Набавка Евро дизела“- 

 
  

Набавка Евро дизела --  ЈЈНН  II--33//1177,,  ППааррттиијјаа  ббрр..  11 

 Предмет 
јавне набавке 

Количина у 
литрама 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена  

са ПДВ-ом 

Вредност  
без ПДВ-а  

Вредност  
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Евро-дизел 16.010     

Укупно без ПДВ-а:    

ПДВ:   

Укупно са ПДВ-ом:   

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без 
ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

ИЗЈАВА:    

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне 

документације. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део 

уговора који не може бити контрадикторан овим условима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ  2-3) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
-партија 3 „Набавка Бензина БМБ 95 И БМБ 100 или 98“- 

 

 

  
Набавка Бензина БМБ 95 И БМБ 100 или 98 --  ЈЈНН  II--33//1177,,  ППааррттиијјаа  ббрр..  33 

 Предмет јавне 
набавке 

Количина у 
литрама 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Вредност  
без ПДВ-а  

Вредност  
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Бензин БМБ 95 5.700     

Бензин БМБ 
____ (уписати 
100 или 98) 

1.940     

Укупно без ПДВ-а:    

ПДВ:   

Укупно са ПДВ-ом:   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 1. уписати да ли се понуда подноси за БМБ 100 или БМБ 98  
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 
 у колону 5. уписати Вредност без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну 

цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без 
ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи Вредност са ПДВ-ом и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 

  
ИЗЈАВА:   Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из 

конкурсне документације. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни 

део уговора који не може бити контрадикторан овим условима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара – набавка горива, ЈН I-3/17, 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 ЗЈН 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) 
ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке добара – набавка горива, ЈН I-3/17, 
испуњава услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
-Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање 

понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених 
код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана  
(финансијски капацитет); 

-Да је у претходне три године реализовао минимум један уговор од 
минимум 1.000.000,00 динара за иста или слична добра (пословни капацитет). 

 
 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке добара – набавка горива, ЈН I-3/17, 
испуњава услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) ЗЈН); 

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

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

14/2015 и 68/2015) дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив и седиште) 

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине кao и дa нeмa зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je 

нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe 

 

 

У ________________ дана ________2017.године 

 

                                                                                            Потпис овлашћеног лица  

 

                                                    М.П. 

          _____________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 

На основу Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

и члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

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

РС“ бр. 86/15) даје се следећа: 

 
И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 
 
Обавезујемо се: 

да  ћемо у року од 5 дана од дана потписивања уговора предати Наручиоцу менице за све 

случајеве предвиђене у уговору: 

 
Гаранцију за добро извршење посла 
сопствена меница са меничним овлашћењем, као гаранцију за добро извршење посла, у 

висини 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са трајањем најмање пет дана дуже 

од дана истека рока за коначно извршење посла, а која се предаје на наплату након истека 

уговореног рока. 

 
 
Све менице ће бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС 

бр. 82/2017) Народне Банке Србије. 

 

У _______________________ дана ________ 2017.године 

        

        Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 

         _____________________________           
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Брoj:_____     Дaнa: ______2017.године 

(ОБРАЗАЦ 9-1) 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Набавка горива - ЈН I-3/17, Партија бр. 1- Евро дизел 

Закључен дана _______ 2017.године између: 

1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 101981142, 
матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са 
једне стране и 

2._____________________________________________________(назив и седиште 
фирме), ПИБ ______________, матични број __________________, текући рачун 
_____________________, које заступа _____________________________, у даљем тексту 
Понуђач, са друге стране.  
 
 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна поводом 
набавке добара – горива – евро дизела, а по спроведеном поступку јавне набавке број: ЈН I-
3/17 у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, 
Партија бр. 1-евро дизела, укупне вредности _______________ динара без урачунатог ПДВ-а, 
односно ____________ динара са урачунатим ПДВ-ом, по понуди бр. ____ од__________ која 
чини саставни део уговора. 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора, Наручилац 
спровео поступак јавне набавке, број ЈН I-3/17, те да је на основу Одлуке о додели уговора 
број ****** од ******. године изабран наведени Понуђач за извршење предмета јавне 
набавке, према предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене. 
 

Члан 3. 
Понуђач је дужан да предмет из члана 1. уговора изврши у свему у складу са наводима 
конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета 
набавке, за Партију бр. 1- евро дизела. 
 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да ће се испорука предмета уговора обављати на продајним 
местима Понуђача, сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца. 
 

Члан 5. 
Понуђач се обавезује да Наручиоцу фактурише рачуне за купљено гориво на сваких 15 дана. 
 

Члан 6. 
Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број 
___________________ у року од 30 дана од дана фактурисања, на основу посебно 
истављених рачуна.  
 
Понуђач може да врши корекцију понуђених цена у складу са законом и подзаконским актима 
а сходно сопственој политици и одлукама о ценама, те се под важећом ценом подразумева 
цена на дан преузимања тражене врсте горива на бензинским станицама понуђача.  
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Измењене цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном, наручилац 
задржава право раскида уговора.  

Члан 7. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених лица обе 
уговорне стране и закључује се на период од годину дана или до реализације уговорених 
средстава. 
 

Члан 8. 
Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу 
добрих пословних односа и узајамног поверења. 
Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно 
решавати пред надлежним судом. 
 

Члан 9. 
На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог уговора 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 10. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и 
по 3 (три) припадају свакој уговорној страни. 
 

         За Понуђача                                                                                        За Наручиоца  

___________________                                                                        ***************** 

(име, презиме и потпис)                                                                        директор Зоран Грбић 

 

НАПОМЕНА: Moдeл угoвoрa, пoнуђaч пoпуњaвa у склaду сa пoнудoм, oвeрaвa пeчaтoм и 

пoтписoм, чимe пoтврђуje дa прихвaтa eлeмeнтe мoдeлa Угoвoрa. У случajу пoднoшeњa 

зajeдничкe пoнудe, групa пoнуђaчa мoжe дa сe oпрeдeли дa мoдeл угoвoрa пoтписуjу и 

пeчaтoм oвeрaвajу сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa или групa пoнуђaчa мoжe дa oдрeди 

jeднoг пoнуђaчa из групe кojи ћe пoпунити, пoтписaти и oвeрити пeчaтoм мoдeл угoвoрa. 
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Брoj:______     Дaнa: ______2017.година  

(ОБРАЗАЦ 9-3) 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Набавка горива - ЈН I-3/17, Партија бр. 3-Бензин 

Закључен дана _______ 2017.године између: 

1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 101981142, 
матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са 
једне стране и 

2._____________________________________________________ (назив и седиште 
фирме), ПИБ ______________, матични број __________________, текући рачун 
_____________________, које заступа _____________________________, у даљем тексту 
Понуђач, са друге стране.  

Члан 1. 
Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна поводом 
набавке добара – горива – бензина (европремијум БМБ 95 и евро БМБ _____ (уписати 100 или 
98)), а по спроведеном поступку јавне набавке број: ЈН I-3/17 у свему према техничким 
карактеристикама и спецификацијама предмета набавке, Партија бр. 3, укупне вредности 
_______________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно ____________ динара са урачунатим 
ПДВ-ом, по понуди бр. ____ од__________ која чини саставни део уговора. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора, Наручилац 
спровео поступак јавне набавке, број ЈН I-3/16, те да је на основу Одлуке о додели уговора 
број ****** од ******. године изабран наведени Понуђач за извршење предмета јавне 
набавке, према предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене. 
 

Члан 3. 
Понуђач је дужан да предмет из члана 1. уговора изврши у свему у складу са наводима 
конкурсне документације односно техничким карактеристикама и спецификацијама предмета 
набавке, за Партију бр. 3. 
 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да ће се испорука предмета уговора обављати на продајним 
местима Понуђача, сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца. 
 

Члан 5. 
Понуђач се обавезује да Наручиоцу фактурише рачуне за купљено гориво на сваких 15 дана. 
 

Члан 6. 
Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број 
___________________ у року од 30 дана од дана фактурисања, на основу посебно 
истављених рачуна.  
 
Понуђач може да врши корекцију понуђених цена у складу са законом и подзаконским актима 
а сходно сопственој политици и одлукама о ценама, те се под важећом ценом подразумева 
цена на дан преузимања тражене врсте горива на бензинским станицама понуђача.  
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Измењене цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном, наручилац 
задржава право раскида уговора.  
 

Члан 7. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених лица обе 
уговорне стране и закључује се на период од годину дана или до реализације уговорених 
средстава. 
 
 

Члан 8. 
Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у духу 
добрих пословних односа и узајамног поверења. 
Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво и коначно 
решавати пред надлежним судом. 
 

Члан 9. 
На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог уговора 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 10. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се сваки сматра оригиналом и 
по 3 (три) припадају свакој уговорној страни. 
 
 
 
 
         За Понуђача                                                                                        За Наручиоца  

 ___________________                                                                        ***************** 

(име, презиме и потпис)                                                                        директор Зоран Грбић  

 

НАПОМЕНА: Moдeл угoвoрa, пoнуђaч пoпуњaвa у склaду сa пoнудoм, oвeрaвa пeчaтoм и 

пoтписoм, чимe пoтврђуje дa прихвaтa eлeмeнтe мoдeлa Угoвoрa. У случajу пoднoшeњa 

зajeдничкe пoнудe, групa пoнуђaчa мoжe дa сe oпрeдeли дa мoдeл угoвoрa пoтписуjу и 

пeчaтoм oвeрaвajу сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa или групa пoнуђaчa мoжe дa oдрeди 

jeднoг пoнуђaчa из групe кojи ћe пoпунити, пoтписaти и oвeрити пeчaтoм мoдeл угoвoрa. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 

доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све ЗЈН одређене услове 

за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу 

са конкурсном документацијом.  

7.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.   
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 
7.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА 

ПОНУДА 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације. Обрасце 

треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, 

изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и 

потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца, дужан је да је избели 

и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и 

овери печатом.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку 

јавног отварања понуда.  

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да 

уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом 

и потписом овлашћеног лица понуђача. 

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 испуњавању 

услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког понуђача из групе понуђача. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, све обрасце у понуди 

потписује и оверава понуђач изузев образаца који подразумевају давање изјава под 



Конкурсна документација за јавну набавку – Набавка горива, ЈН бр. I-3/17 
31/47 

 

материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 

испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), које потписује и оверава сваки подизвођач у 

своје име. 

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 тачан назив и адресу понуђача, 

телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

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: јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, Данила Киша 8/а, 

21220 Бечеј, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Гориво, број ЈН 

I-3/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 

од стране наручиоца до 17.11.2017.године до 10:00 часова. Благовремено 

достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама наручиоца, дана 

17.11.2017.године са почетком у 10:30 часова. 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. 

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

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 мора да садржи оверен и потписан:  

• Образац понуде (Образац 1);  
• Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

• Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа (Образац 7); 
• Образац изјаве понуђача о финансијској гаранцији (Образац 8); 
• Образац модела уговора (Образац 9); 
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• Лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтним дериватима 
на станицама за снадбевање горива моторних возила, издaту oд стрaнe 
Aгeнциje зa eнeргeтику Рeпубликe Србиje, и 

• Изјаву понуђача на меморандуму, потписану и оверену печатом, да поседује 
тражени технички капацитет и списак локација-адреса бензинских 
станица. 

 
7.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка се спроводи по партијама. Понуђач може да поднесе 

понуду за једну или више партија. У случају да понуђач поднесе понуду за две или 

више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију 

посебно. Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 

више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 

бити достављени у једном примерку за све партије. 

7.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

7.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном 

облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.  

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: јавно предузеће 

„Водоканал“ Бечеј, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј,  са назнаком: 

-„Измена понуде за јавну набавку добара –  Набавка горива, ЈН бр I-3/17 - НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 

-„Допуна понуде за јавну набавку добара –  Набавка горива, ЈН бр I-3/17 - НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 

-„Опозив понуде за јавну набавку добара –  Набавка горива, ЈН бр I-3/17 - НЕ 
ОТВАРАТИ”,  или 

-„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Набавка горива, ЈН бр I-3/17 - 
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. 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та 

понуда се неће разматрати,  већ ће се неотворена  вратити понуђачу.  
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Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека  рока за 

подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће 

наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде. 

7.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку 

понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог 

понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно 

учествовати само у једној заједничкој понуди. Наиме, 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. 

7.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 

укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 

1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 

подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Додатне услове у вези 

са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање 

подизвођача. 

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. 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. 

Закона о јавним набавкама. 
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Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 

уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 

ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 

неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и 

уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

7.8. 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)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености обавезних услова 

који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством 

како се доказује испуњеност услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са 

чланом 76. ЗЈН, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа 

дефинисаних конкурсном документацијом. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона о јавним набавкама дужан је да испуни 

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

неопходна испуњеност тог услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу, у складу са Законом.  

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 ЗЈН-ом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

7.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Рок плаћања је 30 дана од дана фактурисања односно на основу посебно 

истављених рачуна понуђача којима се потврђује испорука добара. Уз рачун понуђач 

доставља и извештај о испорученим добрима за претходни месец.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

7.9.2. Захтев у погледу динамике и рока испоруке добара 

Динамику и рок испоруке одређује наручилац, по сопственој потреби. Начин 

преузимања и евидентирања горива је искључиво путем електронских 

компанијских картица на пумпним станицама понуђача.  

7.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. У случају да понуђач 

наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

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

ПОНУДИ 

Цене у понуди изразити у динарима.  

Цене исказати у нето износу без урачунатог ПДВ. Цене морају бити јасно и читко 

уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови. 

Цена у понуди може бити исказана у еврима и у том случају ће се за прерачун у 

динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан 

када је започето отварање понуда. 

Промена цене је могућа у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама из 

објективних разлога који се огледају у промени курса еура/дин у односу на 

средњи девизни курс НБС који је важио на дан отварања понуда за +/–2%, 

а према званичним подацима Народне банке Србије. Образложени предлог за 

промену уговорене цене у случају повећања курса за више од 2% понуђач доставља 

Наручиоцу у писаном облику. Промена цене се врши за онолико % за колико је курс 

еур/дин прешао 2%. Обавештење о промени уговорене цене у случају смањења курса 

за више од 2% Наручилац доставља понуђачу у писаном облику. За смањење 

уговорене цене није потребна сагласност понуђача. 

Промена цене у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама могућа је из 

других објективних разлога који се огледају у промени цена и услова на тржишту, 

промени цене сирове нафте на светском тржишту и промени фискалних обавеза за 
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ову врсту добара, а сходно политици понуђача и његовим одлукама о ценама истих у 

складу са законским и подзаконским актима. 

У Обрасцу понуде треба навести укупну цену, са и без ПДВ-а, док у Обрасцу 

структуре цене, треба навести јединичне цене, са и без ПДВ-а, вредности, са и без 

ПДВ-а, укупну цену без и са ПДВ-ом и укупан износ ПДВ. У случају разлике између 

јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

7.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да у року од пет дана од дана закључења уговора достави: 

• Гаранцију за добро извршење посла  

Сопствена меница са меничним овлашћењем, као гаранција за добро извршење 

посла, подноси се у висини 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са 

трајањем најмање пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, а 

која се предаје на наплату након истека уговореног рока. 

Уз меницу и менично овлашћење, понуђач доставља и картон депонованих 

потписа код пословне банке. Меница мора бити регистрована у Регистру меница 

и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења 

регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 82/2017) Народне Банке Србије, о 

чему понуђач доставља потврду пословне банке о регистрацији менице. 

Ако изабрани понуђач не поступи на наведени начин, уговор се закључује с 

одложним условом и почиње да важи од момента подношења наведених средстава 

финансијског обезбеђења. 

У вези са свим наведеним понуђач у понуди подноси одговарајућу изјаву која је дата 

у Обрасцу бр. 8 ове конкурсне документације. 

Средство финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача 

одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на 

подизвођача. 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне 

набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства 

обезбеђења од стране понуђача. 

 
7.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 

на располагање. 
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7.13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 

ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

Предметна набавка не садржи техничке документације и планове. 

7.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 

ЈП „Водоканал“ Бечеј, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј, или електронске поште на e-

mail: danijela.surla@vodokanal-becej.rs или факсом на број 021/6912931, (у радно 

време наручиоца од понедељка до петка у времену од 07,00-15,00 часова, јер ће 

захтев примљен после наведедног радног времена ће бити третиран као захтев који 

је примљен код наручиоца првог следећег радног дана) тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 

да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 

бр I-3/17”. 

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Све измене, објављене на 

напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део 

конкурсне документације. 

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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 
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 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 

од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

7.15. 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. ЗЈН).  

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.  

7.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 

7.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који 

је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 

даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно на адресу ЈП 

„Водоканал“ Бечеј, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј, електронском поштом на e-mail: 

danijela.surla@vodokanal-becej.rs, факсом на број 021/6912931 или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом 

захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева.  

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 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. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте 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.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права 

је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 

за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 

увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је 

налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; ЈП „Водоканал“ Бечеј; јавна набавка ЈН I-3/17;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 

подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са ЗЈН и другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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7.18. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ 

ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године, пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

- 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 може 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, пре 

објављивања позива за подношење понуда. Доказ наведеног може бити: 

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 

- исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, 
односно уговором; 

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама.   

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82., став 3., тачка 1., 

Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 

чланова групе понуђача.  

7.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 
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7.20. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за 

заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у 

року од 8 дана.  

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор у 

наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити 

са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач 

ће бити позван да приступи закључењу уговора од дана објављивања одлуке о 

додели уговора на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, а пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права.  

7.21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115., 

став 1., ЗЈН. У наведеном случају наручилац је дужан да донесе одлуку о измени 

уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана 

доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне 

набавке и Државној ревизорској институцији. 

7.22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

Наручилац је дужан да: 

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди; 

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди, и 

- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда 
односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 

7.23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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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 су складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди.  

7.24. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. 

Закона, као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су 

понуђена добра домаћег порекла („Сл. гласник РС“ бр. 33/13) и Упутством о поступку 

издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки („Сл. 

гласник РС“ бр. 73/2016). 

7.25. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Нaручилaц ћe oдбити пoнуду aкo: 

1) пoнуђaч нe дoкaжe дa испуњaвa oбaвeзнe услoвe зa учeшћe; 
2) пoнуђaч нe дoкaжe дa испуњaвa дoдaтнe услoвe; 
3) пoнуђaч ниje дoстaвиo трaжeнo срeдствo oбeзбeђeњa; 
4) je пoнуђeни рoк вaжeњa пoнудe крaћи oд прoписaнoг; 
5) пoнудa сaдржи другe нeдoстaткe збoг кojих ниje мoгућe утврдити ствaрну сaдржину 
пoнудe или ниje мoгућe упoрeдити je сa другим пoнудaмa. 
 
Нa oснoву члaнa 109. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa нaручилaц дoнoси oдлуку o 

oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe нa oснoву извeштaja o стручнoj oцeни пoнудa или 

укoликo нису испуњeни услoви зa дoдeлу угoвoрa. 

Нaручилaц мoжe дa oбустaви пoступaк jaвнe нaбaвкe из oбjeктивних и 

дoкaзивих рaзлoгa, кojи сe нису мoгли прeдвидeти у врeмe пoкрeтaњa пoступкa и 

кojи oнeмoгућaвajу дa сe зaпoчeти пoступaк oкoнчa, oднoснo услeд кojих je прeстaлa 

пoтрeбa нaручиoцa зa прeдмeтнoм нaбaвкoм збoг чeгa сe нeћe пoнaвљaти у тoку истe 

буџeтскe гoдинe, oднoснo у нaрeдних шeст мeсeци. 

Нaручилaц ћe свojу oдлуку o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe писмeнo oбрaзлoжити, 

пoсeбнo нaвoдeћи рaзлoгe oбустaвe пoступкa и упутствo прaвнoм срeдству и oбjaвити 

нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници у рoку oд три дaнa oд 

дaнa дoнoшeњa oдлукe. 

Нaручилaц ћe у oдлуци o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe oдлучити o трoшкoвимa 

припрeмaњa пoнудe из члaнa 88. стaв 3. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa. 

 

Зa свe штo ниje пoсeбнo прeцизирaнo oвoм кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм 

вaжи Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa (,,Службeни глaсник РС,, брoj 124/2012, 

14/2015 и 68/2015). 


