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На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012) (у 

даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

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

29/2013 и 104/2013 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 758-14 од 17.09.2014. 

године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 759-14 од 17.09.2014. године, 

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности -добара- лож уље- гасно уље екста лако евро ЕЛ 

ЈН бр. 1.1.2/2014 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Врста техничке карактеристике,квалитет, количина и опис добра, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара, евентуално додатне услуге Техничке спецификације 

4 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова  

5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

VI Образац понуде 23 

VII Модел уговора 27 

VIII 

 

Образац структуре цена са упутством како да се попуни   32 

 

IX Образац трошкова припреме понуде 

 

34 

X Образац изјаве о независној понуди 35 

 

Наручилац је сваку страну конкурсне документације обележио, а иста се састоји од укупно 35 

страна. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Основна школа ''Наталија Нана Недељковић'' Грошница, Крагујевац 

Адреса: Октобарских жртава 146, 34202 Грошница, Крагујевац 

Интернет страница: www.osnanakg.edu.rs                                                     

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 1.1.2/2014 су добра -   набавка лож уља  -гасно уље екстра лако евро 

ЕЛ за грејање школске зграде у издвојеном одељењу у Великом Пољу 

4. Циљ поступка 

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

5. Контакт  

Лице за контакт: Александар Јањушевић 

Тел/факс: 034-313-622 

Е-mail:  osnana@microsky.net 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 1.1.2/2014 су добра - уља за ложење  -гасно уље екстра лако евро ЕЛ 

за грејање школске зграде у издвојеном одељењу у Великом Пољу, Живорада Живановића 1 

Назив и ознака из општег речника набавки: – лож уље - 09135100 

 

 Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по пaртијама. 

mailto:osnana@microsky.net
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Техничка спецификација предметног добра: 

1.Набавка добра – лож уље - гасно уље екстра лако евро ЕЛ  за потребе  Основне школе 

''Наталија Нана Недељковић'' Грошница, Крагујевац , издвојено одељење у Великом Пољу, 

Живорада Живановића 1. 

2.Количина - 7500 литара 

 

3.Технички услови -Понуђена добра морају квалитетом задовољавати техничке стандарде и 

спецификацује наведене у Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 

порекла (Службени гласник РС 123/2012, 63/2013 и 75/2013)     

 Добављач мора испоручити добра са свом пратећом документацијом у складу са напред 

поменутим Правилницима, до складишта наручиоца (резервоара) у складу са важећим 

прописима  у начин испоруке добра. Током истакања горива Добављач мора да предузме све 

безбедоносне мере, као и мере заштите животне средине дефинисане  законским процедурама.  
 

Испоруку добра које је предмет набавке Добављач ће извршити једнократно по захтеву 

наручиоца . 

 Рок испоруке траженог добара,  одређује понуђач у својој понуди , рачунајући од дана када је 

изабрани понуђач примио конкретан захтев  наручиоца за испоруку. 

Место испоруке је f-co складиште (резервоар) Наручиоца. 

Испорука добара ће се вршити једнократно према потреби наручиоца . 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПИЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 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 чланом 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); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде ( чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Репблике 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; 

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

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине    

( чл. 75. ст. 2) Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  додатне услове: 

1. да поседује лиценцу за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива изданом од 

стране агенције за енергетику 

           2. да поседује лиценцу за трговину на велико нафтом, дериватима нафте, биогоривима и 

компримованим природним гасом изданом од стране агенције за енергетику 

 

3. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима потребним за 

релизацију предметне јавне набавке  

4. да располаже довољним техничким и кадровским капацитетима потребним за 

реализацију предметне јавне набавке.  

 

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, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услови из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 

Изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу IV, одељак 3), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доказује 

достављањем важеће дозволе за обављање енергетске делатности-трговина нафтом и 

дериватима нафте, коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије, а која понуђач 

доставља у виду неоверене копије. 

Дозвола мора бити важећа. 

Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 2. Закона понуђач доказује достављањем 

Изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу IV, одељак 4) којом потврђује да је у предметној јавној 

набавци поштовао обавезе из чл. 75. став 2. Закона. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предмета јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећег доказа:  

1.Лиценцу за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива коју издаје Агенција за 

енергетику, а која понуђач доставља у виду неоверене копије; 

 2. Лиценцу за трговину на велико нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим 

природним гасом коју издаје Агенција за енергетиуку, а која понуђач доставља у виду неоверене 

копије; 

3. Под неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се да је понуђач у претходне 

три обрачунске године (2011, 2012 и 2013. година) имао укупне приходе од продаје добара која 

је предмет јавне набавке у висини од најмање  5.000.000,00  динара 

Доказ: 

- Извештај о бонитету за ЈН (БОН-ЈН) издат од Агенције за привредне регистре - за 2011, 

2012. и 2013.годину и  

- изјава о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама (Образац изјаве дат је у поглављу IV, одељак 5) 

 

4.Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетима потребним за реализацију 

предметне јавне набавке.  

Доказ: 

- Изјава о техничкој опремљености и кључном особљу за реализацију јавне набавке  

(Образац изјаве дат је у поглављу IV, одељак 6) 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Обрасци изјава подизвођача, дати су у поглављу IV, одељак 3 и 4), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја 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. 

 

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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1.  ТАЧКА 1) - 4)  

ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) – 4)  ЗАКОНА                             

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, 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 - уља за ложење  -гасно уље екстра лако евро ЕЛ за 

грејање школске зграде у издвојеном одељењу у Великом Пољу, број ЈН 1.1.2/2014 испуњава 

све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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). 

 

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.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) – 4)   ЗАКОНА                           

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, 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 – уља за ложење  -гасно уље екстра лако евро ЕЛ 

за грејање школске зграде у издвојеном одељењу у Великом Пољу, број ЈН 1.1.2/2014, испуњава 

све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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). 

 

 

Место:_____________                                                                 Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                                 _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  као 

заступник понуђача, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

 Понуђач ________________________________________________________________ 

                                                                         (назив понуђача) 

У поступку јавне набавке мале вредности добара- уља за ложење  -гасно уље екстра лако евро 

ЕЛ за грејање школске зграде у издвојеном одељењу у Великом Пољу, ЈН бр. 1.1.2/2014, 

поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне 

својине. 

 

 

 

 Датум     М.П.     Понуђач 

_________________        _________________ 

 

 

 

Напомена: 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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

 Подизвођач_____________________________________________________________ 

                                                                         (назив подизвођача) 

У поступку јавне набавке мале вредности добара- уља за ложење  -гасно уље екстра лако евро 

ЕЛ за грејање школске зграде у издвојеном одељењу у Великом Пољу, ЈН бр. 1.1.2/2014, 

поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне 

својине. 

 

 

 

 Датум     М.П.    Подизвођач 

_________________        _________________ 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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5.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШАВАЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 

Назив – скраћено пословно 

име 

 

Правни облик  

Седиште  

Адреса седишта  

Пуно пословно име  

Матични број  

Шифра делатности  

Назив делатности  

ПИБ  

Назив банке и број рачуна  

Телефон  

Адреса  

Овлашћено лице  

 

И З Ј А В У 

 

 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам уредно 

извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

 Место: ___________ М.П. Потпис овлашћеног лица 

 Датум: ___________  _____________ 
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6.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И КЉУЧНОМ 

ОСОБЉУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Назив – скраћено пословно 

име 

 

Правни облик  

Седиште  

Адреса седишта  

Пуно пословно име  

Матични број  

Шифра делатности  

Назив делатности  

ПИБ  

Назив банке и број рачуна  

Телефон  

Адреса  

Овлашћено лице  

 

И З Ј А В У 

 

-  Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам  кадровски 

и технички  оспособљен за реализацију предметне јавне набавке 

 

 Место: ___________ М.П. Потпис овлашћеног лица 

 Датум: ___________  _____________ 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ (захтеване доказе из члана 77. ЗЈН о испуњености услова 

из члана 75. и 76. ЗЈН и конкурсне документције) и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном 

документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом 

од стране овлашћеног лица. 

 Обрасце који су у конкретном случају непримењиви понуђач није у обавези да 
потпише и овери (напр. уколико понуђач наступа самостално није дужан да попуњава и оверава 
Обрасце који се односе на подизвођаче или групу понуђача) 

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 подоси 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: ОСНОВНА ШКОЛА '' НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ'' 

Октобарских жртава 146, 34202 Грошница, Крагујевац: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ДОБАРА – ЛОЖ УЉЕ – гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ЈН бр.  1.1.2/2014 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ 

 

2.1 Рок за подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

порталу за ЈН, односно до 27.09.2014.године до 12 часова. Уколико последњи дан рока за 

подношење понуда пада у нерадни дан, сматраће се благовременом понуда примљена код 

наручиоца првог наредног радног дана 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 непосредо наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему 

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. 
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2.2 Време и место отварања понуда:  

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама  Основне школе „Наталија Нана Недељковић“ 

у Великом Пољу последњег дана истека рока за достављање понуда у 13 часова.Уколико је 

последњи дан рока нерадни, понуде ће бити отворене првог наредног радног дана у 13 часова. . 

2.3 Понуда мора да садржи : 

- Образац понуде ( образац мора бити попуњен у целости, потписан од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверен печатом понуђача); 

- Изјаву о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) - 4) Закона (образац потписује 

овлашћено лице понуђача и оверава га печатом понуђача);           

- Изјаву о независној понуди (образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га 

печатом понуђача)   

- Доказ о испуњености обавезног услова из члан 75. став 1. тачка 5) Закона; 

- Изјаву о поштовању обавезе из чл. 75. ст. 2) Закона (образац потписује овлашћено лице 

понуђача и оверава га печатом понуђача); 

- Доказе о испуњености додатних  услова из тачке 1; 

- Изјаву о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама (образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га печатом понуђача); 

 - Изјаву о техничкој опремљености и кључном особљу за реализацију јавне 

набавке(образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га печатом понуђача); 

- Модел уговора (сваку страну обрасца понуђач попуњава, парафира и оверава печатом  

понуђача) 

- Образац структуре цена ( образац мора бити попуњен у целости, потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача); 

3.РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка 

отварања понуда, неотворене вратити Понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је 

неблаговремена. 

Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца након истека рока 

одређеног у Конкурсној документацији. 

Наручилац ће одбити све неодговарајуће и неприхватљиве понуде. 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава 

све техничке спецификације. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 

обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
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4.ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка се не спроводи по партијама. 

 

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року подношења 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: Основна школа '' Наталија Нана 

Недељковић '' Октобарских жртава 146 34202 Грошница, Крагујевац, са назнаком: 

,,Измена понуде за јавну набавку добара –  лож уља - ЈН бр. 1.1.2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

или 

,,Допуна понуде за јавну набавку добара – лож уља  – ЈН бр. 1.1.2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

или 

,,Опозив понуде за јавну набавку добара – лож уља  – ЈН бр. 1.1.2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

или 

,,Измена и допуна понуде за јавну набавку добара лож уља – ЈН бр. 1.1.2/2014 - 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 адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју понуду. 

 

7. УЧЕСТОВАЊЕ 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 VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI ), 

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Обрасци изјава из поглавља IV одељак3,4,5 и 6) 

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. 

9. 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. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о: 

 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова ( Образац изјаве из поглавља IV, одељак 3,4,5 и 6). 

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 уговор о јавној 

набавци одговара задруга или 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. 

 

10. НАЧИН И УСЛОВ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
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Плаћање се врши путем уплате на рачун Добављача. 

Плаћање ће се вршити по сваком појединачном захтеву наручиоца, одложено, у року који ће понуђач 

навести у понуди а који не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана, од дана службеног 

пријема исправне фактуре за испоручене количине са тачно наведеним називом и количином 

испорученог добра из ценовника и Трошковника услуга важећих на дан испоруке.  

 

10.2. Захтев у погледу рока и места (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)       

Рок за испоруку биће одређен понудом понуђача. Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде 

упише рок за испоруку, испорука се врши сукцесивно у току трајања уговора у количинама како 

одреди наручилац. Рок испоруке не може бити дужи од 5 /пет/ дана од дана пријема захтева од 

стране овлашћеног представника наручиоца у ком ће обавезно  бити одређена количина и место 

испоруке. 

Место испоруке: F-co на адресу наручиоца Основна школа '' Наталија Нана Недељковић'' 

Грошница, издвојено одељење у Великом Пољу, Живорада Живановића 1, у складу са 

испостављеним захтевом за испоруку. 

10.3. Захтеви у погледу важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

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

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, 
сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 

Понуђена цена се не може  мењати у року  важења понуде, датом у понуди понуђача. 

По истеку наведеног рока, цена гасног уља екстра лако евро ЕЛ утврђиваће се у складу са 

кретањима цена на тржишту гасног уља екстра лако евро ЕЛ у Републици Србији. 

Добављач се обавезује да Наручиоца обавештава о промени цена гасног уља екстра лако евро 

ЕЛ , јавним објављивањем цена гасног уља екстра лако евро ЕЛ на својој званичној wеb адреси . 

Испоручене количине гасног уља екстра лако евро ЕЛ  Добављач ће фактурисати Наручиоцу по 

цени која важи на дан испоруке, а која је јавно објављена у складу са претходном клаузулом. 

Под даном испоруке подразумева се дан када је Добављач предао робу превознику на превоз до 

локације по захтеву за испоруку добра наручиоца.  



 

Page 19 of 36 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.2/2014 

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

92. Закона о јавним набавкама. 

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

одвојено искаже у динарима.  

Структура цене: У цени понуђач треба да урачуна и вредност добара и услуга који су 
неопходни за извршење уговора о јавној набавци добара (услуге превоза). 

Образац структуре цене ПОГЛАЦВЉЕ VIII понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцима наведени 

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и 

привреде. 

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

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

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; 

- чува као пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног 

за отварање понуда. 

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Основне школе '' Наталија 

Нана Недељковић''; Октобарских жртава 146, 34202 Грошница Крагујевац или на e-mail:   

osnana@microsky.net или на број тел/факса: 034-313-622  тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека 

рока за подношење понуде. 

mailto:osnana@microsky.net
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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. 1.1.2/2014“,– набавка добра 

–лож уље- гасно уље екстра лако евро ЕЛ.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 

рока за подношењем 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 појашњење у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

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 прегледању, 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 његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончању поступка 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. 

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан 

је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу и менично 

овлашћење за добро извршење посла у корист наручиоца у износу од 15% од укупне 
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вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив и роком важности 30 (тридесет) дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.  

Бланко сопствена меница мора бити регистрована код НБС. Изабрани понуђач је дужан да уз 

меницу достави и менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране 

овлашћеног лица понуђача, као и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за 

располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о извршеној 

регистрацији менице. 

Наручилац ће уновчити бланко сопстевну меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење обавезе, важност менице за добро 

извршење посла мора да се продужи. 

Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача, одређеног 

споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача. 

 

17. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ  

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Одлука о додели уговора биће донета на применом критеријума ''најнижа понуђена цена''.  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

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

изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања, водећи рачуна да тај рок буде 

дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл.глaсник РС“ бр.119/2012), a aко је и рок плаћања исти онда ће бити 

изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке. У случају да две или више 

понуда имају исти рок плаћања и исти рок испоруке,као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача коју је Наручилац прву примио по редоследу пријема понуда. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да у оквиру конкурсне документације потпише 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 гарантује 

да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве дат је у поглављу IV, одељак 4). 

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУЛНЕ СВОЈИНЕ 
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Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

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

 

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

пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, факсом на број: 034-313-622 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.  

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

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 

од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. У том случају подношење захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од 

дана пријема одлуке. 

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

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

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока. 

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

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан на рачун буџета Републике Србије уплатити таксу у износу од 40 

000,00 динара (број жиро рачуна : 840-742221843-57,  позив на број: 50-016, сврха: Републичка 

адиминистративна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи, корисник: буџет 

Републике Србије). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члановима 138. - 167. Закона. 

 

22. 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 

подошење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр.:_______________од __________за јавну набавку добара – лож уље – гасно уље екста 

лако евро ЕЛ,  ЈН бр. 1.1.2/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 

 

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): 

 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

(Е-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 

подноси понуда 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 
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места предвиђенх 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. 

 

5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – добара - лож уља-гасно уље екстра лако евро ЕЛ,    према 

техничкој спецификацији, ЈН бр. 1.1.2/2014  за грејање школске зграде у издвојеном одељењу у 

Великом Пољу, Живорада Живановића 1. 

Рд бр. Назив 

дпбра 

Кпл. у 

литрама 

Јединична 

цена без ПДВ 

у дин, са свим 

трошковима 

(превоз, 

путарине, 

манипулација 

и сл.) 

Укупна 
цена без 
ПДВ у 
динарима 

изнпс  ПДВ 
20%    

Укупна 

цена са 

ПДВ у 

динарима 

1. ГАСНО УЉЕ 

ЕКСТРА 

ЛАКО ЕВРО 

ЕЛ  

 

7500     

 

Рпк и начин плаћаоа                                                                    

(Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана од дана службеног 

пријема исправне фактуре за испоручене количине са тачно наведеним 

називом и количином испорученог добра из ценовника и Трошковника 

услуга важећих на дан испоруке.  

 

 

Рпк важеоа ппнуде 

(Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рпк исппруке        

(Најдуже 5 /пет/ дана од дана пријема захтева за испоруку од 

стране   овлашћеног представника Наручиоца)                                                                         

 

Начин и местп исппруке Испорука ће се вршити 

једнократно, франко адреса 

Наручиоца  

             Датум      М.П.                                         Понуђач 
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Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе 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. 

  

VII МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О КУПОВИНИ ДОБАРА - ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ     

Закључен између: 

 Основне школе''Наталија Нана Недељковић'',   

са седиштем у Октобарских жртава 146, 34202 Грошница, Крагујевац   

ПИБ:101039429 

Матични број:07149158 

Број рачуна: 840-308660-13,Назив банке: Управа за трезор, 

Телефон/факс:034-313-622 

кога заступа директор школе : Дубравка Вранић (у даљем тексту: Наручилац 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  

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

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

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

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Добављач ) 

Основ уговора:  

ЈН број 1.1.2/2014  

Број и датум Одлуке о додели уговора: _______________       .2014.године.  

 

Члан 1. 
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 Предмет уговора је купопродаја добра, уља за ложење - гасно уље екстра лако евро ЕЛ ( 

у даљем тексту: добра) за потребе наручиоца,  за 2014. годину, а у свему у складу са следећим 

документима који чине саставни део овог уговора:  

  Понуда изабраног понуђача бр.__________ од ____.____. 2014. године,  

  Спецификација са обрасцем структуре цена.  

Члан 2. 

 Цена уговореног добра - гасно  уље екстра лако евро ЕЛ по литру са 

урачунатим транспортним и свим другим зависним трошковима ,   износи __________________ 

динара без ПДВ-

(словима:__________________________________________________________________________, 

односно _____________ динара са ПДВ-ом  

(словима: _________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________).  

 Укупна цена за оквирну количину од 7500 литара износи _________________ динара без 

урачунатог ПДВ-а (словима:____________________________________________________  

___________________________________________________________), односно _____________ 

динара са урачунатим ПДВ-ом (словима: ______________________________ _______________ 

__________________________________________________________________). 

Члан 3. 

  Испорука добра врши се једнократно, франко седиште Наручиоца - Основна школа 

''Наталија Нана Недељковић'' Грошница, Крагујевац, издвојено одељење у Великом Пољу, 

Живорада Живановића 1. а у складу са захтевом Наручиоца.  

 Наручилац се обавезује да благовремено доставља захтев за испоруку добра Добављачу у 

којем ће прецизно навести врсту и количину добра  коју требује, а Добављач се обавезује да 

добра испоручује у року од најдуже 5 /пет/ дана од дана пријема захтева за испоруку добра. 

 Транспорт, тј. превоз предметног добра ће се вршити у организацији Добављача. 

 Добављач је дужан да обезбеди несметано и континуирано снабдевање предметним 

добром  Наручиоца 

 Наручилац задржава право измене уговореног обима и количине добра које набавља у 

односу на уговорене количине за време трајања уговора у складу са потребама и финансијским 

могућностима. 

Члан 4. 

Добављач је дужан да испоруку добра  врши сукцесивно према динамици и количинама 

које одреди Наручилац и у складу са важећим стандардима квалитета предметног добра.  
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Отпрема и пријем енергената врши се по Правилнику о поступку и начину отпреме, превоза и 

пријема нафте и нафтних деривата и остале трговачке робе. 

Мерење добра се врши уређајима који су одобрени и баждарени од стране Дирекције за 

мере и драгоцене метале Републике Србије, а на основу општих аката Добављача која регулишу 

отпрему, превоз и пријем течних горива. 

 Добављач гарантује квалитет испоручених деривата у складу са Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Сл. гласник РС", бр.123/2012, 

63/2013 и 75/2013). 

 Наручилац  је обавезан да приликом сваке испоруке предметног добра изврши 

квалитативни и квантитативни пријем добра и то провером да ли се количина испорученог 

добра слаже са количином исказаном на отпремници и са порученом количином добра. 

 Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног пријема 

добра утврди да испоручено добро задовољава све услове из претходног става Уговора,обавезно 

је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни пријем 

испорученог добра. 

 

Члан 5. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. 

 Наручилац се обавезује да плаћање врши по сваком појадиначном захтеву у року који не 

може бити дужи од 45 дана,од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене 

количине. 

 Добављач не може испостављати рачун пре него што Наручиоцу буду испоручена добра из 

члана 1. овог уговора. 

 

Члан 6. 

 Добављач има право да поднесе захтев за корекцију цене неиспоручене уговорене 

количине добра уколико за време трајања уговора дође до промене цене уговореног добра. 

  Нове цене примењиваће се само за испоруке добра након стицања услова из става 1. овог 

члана . 

  Испоручене количине добра из овог уговора Добављач фактурише Наручиоцу по ценама 

које важе на дан испоруке према важећем ценовнику. 

  Цене добара  утврђују се одлукама Добављача у складу са кретањима цена на тржишту 

добара у Републици Србији. 

  Добављач се обавезује да Наручиоца обавештава о промени цена добара, јавним 

објављивањем цена добара на својој званичној wеb адреси . 
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 Испоручена добра Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан 

испоруке, а која је јавно објављена у складу са претходним ставом. 

  Под даном испоруке подразумева се дан када је Добављач предао робу превознику на 

превоз до локације по захтеву за испоруку добра наручиоца.  

 

Члан 7. 

 Добављач 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 нафтиних деривата, кваровима или 

непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима. 

 Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више 

силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа –

писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом 

процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе. 

 Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме све 

потребне радње ради отклањања последица које онемогућавају извршавање њених уговорних 

обавеза, да обавештава другу уговорну страну колико ће трајати препреке проузроковане вишом 

силом у односу на извршавање уговорних обавеза,као и да другу уговорну страну одмах 

обавести о престанку дејства више силе. Ова клаузула се на одговарајући начин примењује и 

када је случај више силе наступио код обе уговорне стране. 

 За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету. 

 Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или део 

својих обавеза у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се 

споразумети о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора и о томе ће закључити 

анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог Уговора. Међусобно обавештавање уговорних 

страна у случају наступања више силе, врши се искључиво у писаној форми. 

 У случају дејства више силе или наступања осталих непредвиђених околности које могу 

довести до тога да Добављач није у могућности да испоручује предметно добро из члана 1. овог 

Уговора, уместо тога Добављач може испоручивати и друга добра, под условом да по 

својствима, намени и карактеристикама представљају најближи супститут предметном добру, а 

под условима дефинисаним овим Уговором 

Члан 8. 

Уговор се закључује на одређено време и то до испоруке количине добра из члана 2. овог 

уговора, а најдуже до 31.12.2014.године. 

 У случају да нека од одредба овог Уговора престане да буде у складу са важећим 

законским прописима или актима и одлукама, од тог дана ће се на послове из овог уговора 

примењивати прописи који су ступили на снагу, а Уговорне стране ће нове услове регулисати 

закључењем анекса Уговора или раскинути овај Уговор. 

Члан 9 
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 У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне 

стране,(осим у случају више силе) Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој 

Уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и 

оставити накнадни примерени рок од 10 дана за испуњење обавеза.  

            Уколико друга Уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор 

се сматра раскинутим. 

Члан 10. 

 Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране 

овлашћених заступника уговорних страна. и примењује се од дана обостраног потписивања до 

окончања јавне набавке добра 

Члан 11. 

На све околности које нису регулисане овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и други важећи законски прописи. 

  Евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у супротном већ 

сад уговарају надлежност  суда у Крагујевцу.  

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од тога 2  (два) примерка за 

Наручиоца, и 2 (два) примерка за Добављача.        

 

ДОБАВЉАЧ                                                                                  НУРУЧИЛАЦ 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са 

понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих 

разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 

јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.  

Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином Модела уговора.  

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

претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити Модел уговора. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ         

за набавку бр. 1.1.2/ 2014, добра-уља за ложење - гасно уље екстра лако евро ЕЛ   за потребе 

Основне школе ''Наталија Нана Недељковић'' Грошница, Крагујевац, издвојено одељење у 

Великом Пољу, Живорада Живановића 1.за 2014. годину 

1 2 3 4 5 6 7 

редни 

број 

опис предмета 

набавке 

оквирнс  

количина  

исказана 

у 

литрима 

Јединич. 

цена  

без ПДВ  

дин./лит. 

Јединич. 

цена  

са ПДВ  

дин./лит 

Укупна 

цена 

(кол.3 х 

кол.4)без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

(кол.3 х 

кол.5)са 

ПДВ-

ом 

1. ГАСНО УЉЕ 

ЕКСТРА ЛАКО 

ЕВРО ЕЛ 

7500     

 ТРАНСПОРТНИ, 

МАНИПУЛАТИВНИ 

И ОСТАЛИ 

ЗАВИСНИ 

ТРОШКОВИ 

7500     

                                                                                                 

УКУПНО: 

 

  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
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-у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,за тражени предмет јавне 

набавке; 

-у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне 

набавке; 

-у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 3.);На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

-у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену саПДВ-ом(наведену у колони 5.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 3.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке  са ПДВ-ом. 

Дана: ____. ____.2014. год.                                                   ПОНУЂАЧ/ НОСИЛАЦ ГРУПЕ  

                                                                                  М.П. _________________________  

                                                                                            (потпис овлашћеног лица)  

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњено Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац структуре 

цене са упутством како да се попуни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 34 of 36 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.1.2/2014 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПА     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.   Понуђач 
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__________________     ____________________________ 

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

 

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 добара – лож уља-гасно уље екстра лако евро ЕЛ,  ЈН бр. 

1.1.2/2014, за потребе Основне школе ''Наталија Нана Недељковић'' Грошница, Крагујевац, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 Датум     М.П.     Понуђач 

_________________        _________________ 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац 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 
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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. 

 

 


