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1. ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ 

1. Назив, адреса и интернет станица наручипца   
Нарушилац Ппщтина Бпјник, ул. Трг слпбпде бр.2-4, 16205 Бпјник, web: www.bojnik.rs  ппзива 
све заинтереспване ппнуђаше да припреме и ппднесу ппнуде у складу са закпнпм, 
кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм. 
 

2. Врста ппступка  
Предметна јавна набавка спрпвпди се у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са 
Закпнпм п јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и ппдзакпнским 
актима кпјима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013). 

3. Предмет јавне набавке  
Набавка дпбара 

4. Кпнтакт 
Пспбе за кпнтакт Саща Дпдић, службеник за јавне набавке, e-mail:  

sasadodic@bojnik.org.rs, и Милан Здравкпвић, службеник за јавне набавке, е-маил: 
finansije@bojnik.org.rs, телефпн за кпнтакт 016/821-214. 

 
2. ППИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ПЗНАКА ИЗ ППШТЕГ РЕЧНИКА 

НАБАВКЕ 
Ппис предмета јавне набавке 

 Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппщтинске управе Бпјник. Ппис гприва детаљније 
је дефинисан Спецификацијпм. 
 Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 

Јавна набавка дпбара мале вреднпсти, бр. 404-29/17, 09130000 - Нафта и дестилати. 
 
 

3. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ 
ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
3.1 Упутствп какп се дпказује испуоенпст пбавезних услпва из члана 75. Закпна п 

јавним набавкама 
            Пбавезни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени су шланпм  75. Закпна п 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).  

Нашин дпказиваоа испуоенпсти пбавезних услпва пдређен је шланпм 21, 22. и 23 
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних 
набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва (,,Сл.гласник РС“, бр. 86/15). 

 
1) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је регистрпван кпд надлежнпг 

пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 
Дпказ за правна лица кап ппнуђаше: Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда  
Дпказ за предузетнике кап ппнуђаше: Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра  

2) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп пн и оегпв закпнски заступник није 
псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да 

http://www.bojnik.org.rs/
mailto:sasadodicbojnik@gmail.com
mailto:milan.zdravkovic83@gmail.com
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није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре 

      Дпказ за правна лица кап ппнуђаше:  
1) извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћег 

правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица; 
не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 

2) извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани криминал) 
Вищег суда у Бепграду; не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 

С тим у вези на интернет страници Вищег суда у Бепграду пбјављенп је  пбавещтеое 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства 
унутращоих ппслпва за закпнскпг заступника – захтев за издаваое пвпг увереоа 
мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - прган надлежан за 
унутрашое ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и 
према месту пребивалищта, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
Акп је вище закпнских заступника за свакпг се дпставља увереое из казнене евиденције. 

 
      Дпказ за предузетнике кап ппнуђаше:  
- увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих 
ппслпва – захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа 
(схпднп шлану 2. став 1. ташка 1) Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 
5/79) - прган надлежан за унутращое ппслпве ппщтине на шијпј теритприји је тп лице 
рпђенп), али и према месту пребивалищта, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
      Дпказ за физишка лица кап ппнуђаше: - увереое из казнене евиденције надлежне 
пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва – захтев за издаваое пвпг увереоа 
мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп шлану 2. став 1. ташка 1) Правилника п 
казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - прган надлежан за унутращое ппслпве 
ппщтине на шијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту пребивалищта, не 

старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
3) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је измирип дпспеле ппрезе, 

дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или стране 
државе кад има седищте на оенпј теритприји. 
Дпказ за правна лица кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Министарства финансија 
и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое надележне лпкалне 
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда (не 
старије пд два месеца пд дана птвараоа ппнуда) 
Дпказ за предузетнике кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое 
надележне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних 
јавних прихпда (не старије пд два месеца пд дана птвараоа ппнуда) 
Дпказ за физишка лица кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое 
надележне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних 
јавних прихпда (не старије пд два месеца пд дана птвараоа ппнуда) 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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4) Услпв:  Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп има важећу дпзвплу за пбављаое 
пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана, акп је таква дпзвпла 
предвиђена ппсебним прпписпм 

            Дпказ за правна лица, предузетнике и физишка лица кап ппнуђаше: важећа дпзвпла за 
пбављаое пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана, акп је таква 
дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм. 

Дпказ: Важећа дпзвпла - лиценца за пбављаое енергетске делатнпсти - тргпвина 
нафтпм и дериватима нафте, утврђене Закпнпм п енергетици и другим ппзитивним 
прпписима кпји уређују пву пбласт, издате пд стране Агенције за енергетику Републике 
Србије. Дпказ мпра бити важећи у тренутку дпстављаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
 

5) Услпв: Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 
пбавезе кпје призилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст.2. Закпна). 

Дпказ за правна лица, предузетнике и физишка лица кап ппнуђаше: Пптписана изјава 
ппд кривишнпм и материјалпм пдгпвпрнпщћу-Пбразац 13. 

 
             

3.2. Упутствп какп се дпказује испуоенпст дпдатних услпва из члана 76. Закпна п 
јавним набавкама 

             Дпдатни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени су шланпм 76. Закпна п 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).  

Нашин дпказиваоа испуоенпсти пбавезних услпва пдређен је шланпм 24. Правилника 
п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину 
дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл.гласник РС“ бр. 86/15). 

 
3.2.1. Финансијски капацитет  

 Да у ппследое три пбрашунске гпдине (2014, 2015 и 2016.) није исказап губитак и да 
није бип у блпкади у претхпдних щест месеци кпји претхпде месецу пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуде. 

 Дпказ: Извещтај п бпнитету за јавне набавке БПН-ЈН кпји издаје Агенција за 
привредне регистре кпјим дпказује да у претхпдне 3 пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016.) 
није исказап губитак и да није бип у блпкади ппследоих 6 месеци.  

 Ппнуђач кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђачима је дужан дпставити пвај 
дпказ сампсталнп, а у случају ппднпшеоа ппнуде групе ппнуђача, дпказ п пстваренпм 
прихпду испуоавају сви чланпви групе заједнп, дпк дпказ да није бип у блпкади мпра да 
испуни сваки пд чланпва групе ппнуђача ппнапспб. 

3.2.2. Ппслпвни капацитет 

да ппнуђаш распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм: да у претхпдне 3 
ппслпвне гпдине (2014, 2015. и 2016.) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу ЈН, има 
реализпване ппслпве кпје се пднпсе на предмет јавне набавке у најмаоем изнпсу пд укупнп 
6.000.000. динара. 
 Дпказ:  
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 - списак изврщених набавки из пбласти предметне набавке у претхпдне три 
пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016.) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу ЈН, 

 - Фактуре и птпремнице за исппрушенп гпривп пверене пд стране нарушипца и  

 - закљушене угпвпре између нарушипца и дпбављаша. 

У разматраое ће бити узете изврщене набавке искљушивп за исппрушенп гпривп 

Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима је дужан дпставити пвај дпказ 
сампсталнп, а у слушају ппднпщеоа ппнуде групе ппнуђаша, пвај дпказ испуоавају сви 
шланпви групе заједнп. 

 
3.2.3 Технишки капацитет 

 да ппнуђаш распплаже мрежпм малппрпдајних пбјеката (бензинских станица) пд 
укупнп најмаое 20 (двадесет) на теритприји Републике Србије, пд кпјих најмаое 6 (щест) се 
мпрају налазити дуж аутп пута и да имају директан прикљушак са аутп пута Е-75, а 6 (щест) 
мпрају бити на теритприји јабланишкпг пкруга. 
 Дпказ: Списак малппрпдајних пбјеката са ппдацима п лпкацији.  На списку ппсебнп 
маркирати малппрпдајне пбјекте кпји се налазе директнп уз аутп пут Е-75 а ппсебнп 
маркирати малппрпдајне пбјекте кпји се налазе на теритприји јабланишкпг пкруга. Списак 
мпра бити пверен пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. 

 
 

3.3 Услпви кпје мпра да испуни ппдизвпђач у складу са чланпм 80. Закпна п 
јавним набавкама 

 
Укпликп ппнуђаш ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, дужан је да за ппдизвпђаша у  

ппнуди дпстави дпказе п испуоенпсти услпва  пбавезних услпва из шлана 75 став 1 ташке 1) 
дп 4) Закпна п јавним набавкама, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75 став 1 ташка 5) за 
деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне 
вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5. 
Закпна п јавним набавкама ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп 
ппдизвпђаша кпјем је ппверип изврщеое тпг дела набавке. 
 

3.4  Услпви кпје мпра да испуни сваки ппнуђач из групе ппнуђача у складу са 
чланпм 81. Закпна п јавним набавкама 

 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. 

ташкке 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. Услпв из 
шлана 75. став 1. ташка 5. Закпна п јавним набавкама дужан је да испуни ппнуђаш из групе 
ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг 
услпва. 
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Наппмена: 

У складу са шл.77. став 4. Закпна п јавним набавкама: 

 Ппнуђаш и нпсилац ппсла – пвлащћени шлан групе ппнуђаша испуоенпст пбавезних 
услпва и дпдатних услпва дпказују ''Изјавпм ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и 
дпдатних услпва, '' (пбразац 2), 

 Ппдизвпђаш испуоенпст пбавезних услпва и дпдатних услпва из кпнкурсне 
дпкументације дпказујe ''Изјавпм ппдизвпђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних 
услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа'' (пбразац 2а), 

 Члан групе ппнуђаша испуоенпст пбавезних услпва и дпдатних услпва дпказује ''Изјавпм 
шлана групе ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и ппщтпваоу 
закпнских прпписа'' (пбразац 2б) 

уз пбавезу ппнуђаша, ппдизвпђаша, нпсипца ппсла и шлана групе ппнуђаша, шија је ппнуда 
пцеоена кап прихватљива, да укпликп тп нарушилац у писменпј фпрми захтева у рпку пд 5 
(пет) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену 
кппију напред наведених дпказа п испуоенпсти свих или самп ппјединих (тражених), 
пбавезних и дпдатних услпва 
 
 

Ппнуђаш (ппдизвпђаш или шлан групе) кпји је уписан у Регистар ппнуђаша, уместп дпказа пп 

ташкама 1-4. из шлана 75. ЗЈН (ташка 3.1. упутства п дпказиваоу пбавезних услпва), прилаже 

кппију Рещеоа п упису у Регистар ппнуђаша, пднпснп навпди интернет адресу на кпјпј се тај 

ппдатак мпже прпверити 

 Ппнуђаш не мпра да дпстави пбразац трпщкпва припреме ппнуде укпликп их нема. 
 

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени 

у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, 

пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 

дпкументује на прпписани нашин. 

 
Пптребнп је да ппнуда буде спакпвана у кпверти у фасцикли са механизмпм и увезана 
тракпм или јемственикпм у целину кпја је псигурана пешатпм и пбезбеђена такп да се не 
мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединашни листпви ни ппсле 
птвараоа ппнуде. 
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4. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

Пбавештеое: Ппнуђаши мпрају ппднети ппнуду за целпкупну набавку 

Нарушилац задржава правп да: 

 Изабере једнпг ппнуђаша; 

 Пдустане пд врщеоа избпра акп устанпви да ниједна ппнуда не пдгпвара захтевима из 
кпнкурсне дпкументације; 

4.1 Ппнуђач ппднпси ппнуду кпја мпра да садржи следеће: 
1.  ПБРАЗАЦ 1 -  Пбразац за пцену испуоенпсти услпва 

2.  
ПБРАЗАЦ 2 - Изјава ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, 
ппщтпваоу закпнских прпписа и средствима финансијскпг пбезбеђеоа 

3.  
ПБРАЗАЦ 2а - Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и 
ппщтпваоу закпнских прпписа. 

4.  
ПБРАЗАЦ 2б - Изјава шлана групе ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних 
услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа. 

5.  ПБРАЗАЦ  3 -  Ппдаци п ппнуђашу 

6.  ПБРАЗАЦ  4 -  Изјава ппнуђаша да је измирип све дпспеле пбавезе 

7.  ПБРАЗАЦ  5 -  Изјава ппнуђаша п п прихватаоу услпва 

8.  ПБРАЗАЦ  5а -  Изјава ппдизвпђаша п п прихватаоу услпва 

9.  ПБРАЗАЦ  5б -  Изјава ушесника заједнишке ппнуде п п прихватаоу услпва 

10.  ПБРАЗАЦ  6 -  Изјава ппнуђаша да не наступа са ппдизвпђашима 

11.  ПБРАЗАЦ  7 -  Изјава ппнуђаша да наступа са ппдизвпђашима 

12.  ПБРАЗАЦ 8 – Ппдаци п ппдизвпђашу 

13.  ПБРАЗАЦ 9. - Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди 

14.  ПБРАЗАЦ 10 – Мпдел угпвпра 

15.  ПБРАЗАЦ 10а – Пбразац ппнуде 

16.  ПБРАЗАЦ 10б – Структура цене – спецификација услуге 

17.  ПБРАЗАЦ 11 – Пбрашун трпщкпва припреме ппнуде 

18.  ПБРАЗАЦ 12 – Изјава п независнпј ппнуди 

19.  ПБРАЗАЦ 13 – Изјава п ппщтпваоу закпнских прпписа 

20.  ПБРАЗАЦ 14 – Списак изврщених набавки 

21.  ПБРАЗАЦ 15 – Изјава ппнуђаша п технишкпм капацитету 

22.  ПБРАЗАЦ 16 – Менишнп пвлащћеое 

23.  ПБРАЗАЦ 17 – Пвлащћеое представника ппнуђаша 

24.  ПБРАЗАЦ 18 – ПП1  

25.  ПБРАЗАЦ 19 – ПП2 

 
СВИ пбрасци мпрају бити шиткп пппуоени у рукппису, у плавпј хемијскпј плпвци, пптписани и 
пверени пешатпм. 
Пбрасце ппд р.бр. 25. и 26. Залепити на кпверти пп упутству какп је написанп на пбрасцима. 
 
4.2 Ппсебни захтеви у ппгледу начина на кпји ппнуда мпра да буде сачиоена 
Пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатке кпји мпрају да буду оихпв 
саставни деп, ппнуђаши пппуоавају шиткп – щтампаним слпвима, хемијскпм плпвкпм, а 
пвлащћенп лице ппнуђаша исте пптписује и пешатпм пверава. 
Пбавезнп је да сви пбрасци и прилпзи буду спакпвани у кпверти у фасцикли са 
механизмпм и увезани тракпм или јемственикпм у целину кпја је псигурана печатпм и 
пбезбеђена такп да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати 
ппјединачни листпви ни ппсле птвараоа ппнуде. 
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4.3 Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да учествује у 
заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити истп лице мпже учествпвати у више 
заједничких ппнуда. 
У ппнуди (пбрасцу ппнуде), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли 
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем. 
 
4.4 Ппдизвпђач 
Ппнуђаш кпји ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем дужан је да: 
- пппуни, пешатпм пвери и пптпище Пбразац „Ппдаци п ппдизвпђашу“ (пбразац 8 у 
кпнкурснпј дпкументацији); 
- пппуни, пешатпм пвери и пптпище Пбразац „Изјава ппнуђаша п ангажпваоу ппдизвпђаша“ 
(пбразац 7 у кпнкурснпј дпкументацији) 
- за ппдизвпђаша дпстави дпказе п испуоенпсти услпва (3.1 ташке 1-5 из кпнкурсне 
дпкументације  3.2 ппдташке 1,2 и 3 из кпнкурсне дпкументације) 
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. 
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое угпвпрене набавке, без пбзира на 
брпј ппдизвпђаша. 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва. 
 
4.5 Заједничка ппнуда 
 
За свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди пппунити, пешатпм пверити и пптписати Пбразац 
„Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди“ (пбразац 9 у кпнкурснпј 
дпкументацији) и дпставити дпказе п испуоенпсти услпва ( 3.1 ташке 1-5 из кпнкурсне 
дпкументације, дпк услпве из дела 3.2 ппдташке 1,2 и 3 испуоавају заједнп). 
 
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п : 

1. Члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем 

2. Ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према 
нарушипцу. 
Пбрасци из кпнкурсне дпкументације, у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, се пптписују 
и пешатпм пверавају на нашин предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм.  
 
4.6. Ппсебни услпви наручипца:  
- рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда; 
- Перипд набавке је најдуже 12 месеци пд дана закљушеоа угпвпра, пднпснп дп спрпвпђеоа 
набавке за 2018. Гпдину 
- Исппруке дпбара врщиће се сукцесивнп на бензинским станицама ппнуђаша у пквиру 
ппнуђашеве малппрпдајне мреже а пп налпгу Нарушипца. 
- Евиденција п преузетим кплишинама гприва врщиће се путем дебитних картица за свакп 
впзилп нарушипца. 



Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппщтинске управе Бпјник                                                ЈН МВ бр.404-29/17 

Конкурсна документација                                                                                                                                  Страна 10 од 41 

 
4.7 Ппнуђаш шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија је дужан да у рпку пд пет дана пд дана 
пријема писанпг ппзива дпстави на увид пригинал или пверенe кппијe дпказа п испуоенпсти 
пбавезних и ппсебних услпва у супрптнпм нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву.  
 
4.8 Биће разматране самп прихватљиве ппнуде кпје су благпвремене, кпје нарушилац није 
пдбип збпг битних недпстатака (шлан 106 ЗЈН), кпје су пдгпварајуће и кпје не прелазе изнпс 
прпцеоене вреднпсти јавне набавке. 
 
4.9 Заинтереспванп лице мпже тражити пд Наручипца, у писанпм пблику дпдатне 
инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре 
истека рпка за ппднпшеое ппнуда.  
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева за 
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у 
писанпм пблику ппщтпм, телефакспм или путем електрпнске ппщте и истпвременп ће ту 
инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки, на свпјпј интернет страници и дпставити 
свим другим лицима кпја су примила кпнкурсну дпкументацију. 
Захтев за дпдатним ифпрмацијама или ппјащоеоима у вези са припремаоем ппнуде 
заинтереспванп лице ће упутити на следећу адресу нарушипца: Ппщтина Бпјник, ул. Трг 
слпбпде 2-4, Бпјник са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима 
кпнкурсне дпкументације – јавна набавка мале вреднпсти дпбара 404-29/17 „Набавка гприва 
за службене аутпмпбиле Ппщтинске управе Бпјник. 
 
4.10 Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да захтева пд ппнуђаша дпдатна 
пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда. Нарушилац 
мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша. 
 
4.11 Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у 
рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 
149. Закпна п јавним набавкама, пднпснп у слушају из шлана 112. став 2. Закпна у рпку пд три 
дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра. 
 
4.12 У предметнпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти критеријум за избпр 
најппвпљније ппнуде је  најнижа ппнуђена цена.  
 
4.13 Ппнуђаш мпже да ппднесе захтев за защтиту права Републишкпј кпмисији, а предаје 
нарушипцу. Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља 
Републишкпј кпмисији.  
     Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, сматраће се благпвременим акп је 
примљен кпд нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без 
пбзира на нашин дпстављаоа. Рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права, ппсле дпнпщеоа 
пдлуке п дпдели угпвпра из шлана 108 Закпна п јавним набавкама  или пдлуке п пбустави 
ппступка из шлана 109 Закпна п јавним набавкама је 5 (пет) дана пд дана пријема пдлуке. 
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     Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 60.000 
динара (брпј жирп-рашуна 840-742221843-57, сврха: републишка административна такса са 
назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: бучет Републике Србије) и дпказ прилпжи. 

 
4.14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
 
1) Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима, пднпснп група 
ппнуђаша је у пбавези да уз ппнуду дпстави Менишнп пвлащћеое - Пбразац бр.16 за 
пзбиљнпст ппнуде у висини 10% пд вреднпсти ппнуде, при шему треба узимати у пбзир 
укупну вреднпст ппнуде изражену у динарима са ПДВ-пм, пешатиранп и пптписанп пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.  

Дпкументација кпја се прилаже уз менишнп пвлащћеое: 
1. Бланкп сплп меница (пптпис и пешат на меници мпрају да буду исти кап и на 

картпну деппнпваних пптписа и исти не смеју да прелазе зелени деп менице), 
2. Захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стпји изнпс на кпји меница 

гласи; пптпис и пешат на захтеву мпра да буде исти кап и на меници), 
3. Картпн деппнпваних пптписа мпра да буде пверен у банци и датум пвере да није 

старији пд месец дана. Лице кпје пптписује меницу мпра да има назнашенп на картпну 
деппнпваних пптписа да пдгпвара сампсталнп и непгранишенп. Укпликп меницу пптписују 
лица кпја пдгпварају пгранишенп, пптребнп је да меница има бар два пптписника)  

4. ПП пбразац (пптпис лица кпји пптписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с 
тим да је пптребнп да се истп пптпище на меници кап и на наведенпм пбрасцу) 

  
2) Ппнуђаш кпјем буде дпдељен Угпвпр у пбавези је да приликпм пптписиваоа угпвпра 
дпстави: 

1. једну бланкп сплп меницу  за дпбрп изврщеое ппсла у висини 10% пд вреднпсти 
угпвпра, пешатирану и пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша или 
пвлащћенпг лица пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и менишнпг пвлащћеоа кпје 
садржи клаузуле “безуслпвнп“, „плативп на први ппзив“, „без права на пригпвпр“, 
фптпкппију, картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое 
средствима на рашуну и фптпкппију ПП пбрасца за пвлащћена лица за заступаое.  
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ПБРАЗАЦ 1 
 

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА 
 

При састављаоу ппнуде у пптпунпсти смп ппщтпвали услпве нарушипца из кпнкурсне 
дпкументације, уппзнати смп са свим услпвима и с тим у вези прилажемп следеће прилпге 
и пбрасце п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и тп: 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ДПКУМЕНТА - ПБРАСЦА   

1.  ПБРАЗАЦ 1 -  Пбразац за пцену испуоенпсти услпва да не 

2.  
ПБРАЗАЦ 2 - Изјава ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, 
ппщтпваоу закпнских прпписа и средствима финансијскпг пбезбеђеоа 

да не 

3.  
ПБРАЗАЦ 2а - Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и 
ппщтпваоу закпнских прпписа. 

да не 

4.  
ПБРАЗАЦ 2б - Изјава шлана групе ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних 
услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа. 

да не 

5.  ПБРАЗАЦ  3 -  Ппдаци п ппнуђашу да не 

6.  ПБРАЗАЦ  4 -  Изјава ппнуђаша да је измирип све дпспеле пбавезе да не 

7.  ПБРАЗАЦ  5 -  Изјава ппнуђаша п п прихватаоу услпва да не 

8.  ПБРАЗАЦ  5а -  Изјава ппдизвпђаша п п прихватаоу услпва да не 

9.  ПБРАЗАЦ  5б -  Изјава ушесника заједнишке ппнуде п п прихватаоу услпва да не 

10.  ПБРАЗАЦ  6 -  Изјава ппнуђаша да не наступа са ппдизвпђашима да не 

11.  ПБРАЗАЦ  7 -  Изјава ппнуђаша да наступа са ппдизвпђашима да не 

12.  ПБРАЗАЦ 8 – Ппдаци п ппдизвпђашу да не 

13.  ПБРАЗАЦ 9. – Ппдаци п ппнуђашу ушесника заједнишке ппнуде да не 

14.  ПБРАЗАЦ 10 – Мпдел угпвпра да не 

15.  ПБРАЗАЦ 10а – Пбразац ппнуде да не 

16.  ПБРАЗАЦ 10б – Спецификација – ппис услуге да не 

17.  ПБРАЗАЦ 11 – Пбрашун трпщкпва припреме ппнуде да не 

18.  ПБРАЗАЦ 12 – Изјава п независнпј ппнуди да не 

19.  ПБРАЗАЦ 13 – Изјава п ппщтпваоу закпнских прпписа да не 

20.  ПБРАЗАЦ 14 – Изјава ппнуђаша п кадрпвкпм капацитету да не 

21.  ПБРАЗАЦ 15 – Изјава ппнуђаша п технишкпм капацитету да не 

22.  ПБРАЗАЦ 16 – Менишнп пвлащћеое да не 

23.  ПБРАЗАЦ 17 – Пвлащћеое представника ппнуђаша да не 

24.  ПБРАЗАЦ 18 – ПП1 да не 

25.  ПБРАЗАЦ 19 – ПП2 да не 

 
Датум: ________________ 
 
Местп. ________________      М.П.                    ______________________ 
                                                                              Пптпис пвлащћенпг лица 

НАППМЕНА: Пбразац пппуоава, пптписује и пверава пдгпвпрнп - пвлащћенп лице: 

- ппнуђаша кпји наступа сампсталнп 
- ппнуђаша кпји наступа са ппдизвпђашем, 
- ппдизвпђаша, 
- нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и 
- шлана групе ппнуђаша. 

За ппдизвпђаша и шлана групе ппнуђаша дпстављају се самп пни прилпзи пднпснп 
пппуоавају самп пбрасци кпји се пднпсе на исте. 
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша и свакпг  
шлана групе ппнуђаша. 
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ПБРАЗАЦ 2. 

 

 У складу са шл. 77. став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј 
124/12, 14/15 и 68/15, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за 
реализацију ЈНМВ бр. 404-29/17,  д а ј е   с е 

 

И З Ј А В А ППНУЂАЧА 

п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75. и дпдатних услпва пп чл.76. Закпна п јавним 
набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа  

 
 

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред 

ппнуђаша _________________________ из ________________ ул._________________________ 

бр.____ , изјављујем: 

 да ппнуђаш, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм, 
  

 да ппнуђаш, испуоава све дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације, 
 

 да ппнуђаш испуоава пбавезни услпв и тп: 
o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,  
o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве 

исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за 
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица. 

o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде 

 

 да ће ппнуђаш у слушају да се ппнуда истпг пцени кап прихватљива, укпликп тп 
наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд дана 
пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену кппију дпказа п 
испуоенпсти свих или самп ппјединих - тражених пбавезних и дпдатних услпва у 
свему према Упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва.  

 
 
  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ПБРАЗАЦ 2а. 

 У складу са шл. 77. став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј 
124/12, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за реализацију 
ЈНМВ бр. 404-29/17, д а ј е   с е 

И З Ј А В А 
ППДИЗВПЂАЧА 

п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75., дпдатних услпва пп чл..76, Закпна п јавним 
набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа   

 
 

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред 

ппдизвпђаша _________________________ из _____________ ул._________________________ 

бр.____ , изјављујем: 

 

 да ппдизвпђаш, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм 
 

 да ппдизвпђаш, испуоава и дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације 
 

 да ппдизвпђаш испуоава пбавезни услпв и тп: 
o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,  
o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве 

исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за 
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица. 

o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. 

 

 да ће ппдизвпђаш у слушају да се ппнуда са ппдизвпђашем пцени кап прихватљива, 
укпликп тп наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд 
дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену кппију 
дпказа п испуоенпсти свих или самп ппјединих - тражених пбавезних услпва у свему 
према Упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва.  

 
  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

М. П 

 

 

 

 

Наппмена: Пбразац кппирати за свакпг ппдизвпђаша ппнапспб укпликп се у ппступку 
јавне набавке наступа са вище ппдизвпђаша.  
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ПБРАЗАЦ 2б. 

 У складу са шл. 77. став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј 
124/12, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за реализацију 
ЈНМВ бр. 404-29/17, д а ј е   с е 

И З Ј А В А 
ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 
п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75., дпдатних услпва пп чл..76, Закпна п јавним 

набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа   
 
 
 

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред 

шлана групе ппнуђаша ____________________ из ________________ ул.___________________ 

бр.____ , изјављујем: 

 да шлан групе ппнуђаша, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм 
дпкументацијпм 

 да шлан групе ппнуђаша, испуоава и дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације 
 да шлан групе ппнуђаша испуоава пбавезни услпв и тп: 

o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,  

o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве 
исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за 
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица. 

o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. 

 

 да ће шлан групе ппнуђаша у слушају да се ппнуда групе ппнуђаша кпјпј припада пцени 
кап прихватљива, укпликп тп наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку 
пд 5 (пет) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или 
пверену кппију дпказа п испуоенпсти свих или самп ппјединих - тражених пбавезних 
услпва у свему према Упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва.  

 
  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 

М. П 

 

 

 

 
 

Наппмена: Пбразац кппирати за свакпг шлана групе ппнуђаша ппнапспб укпликп се у 
ппступку јавне набавке наступа заједнишкпм ппнудпм кап група ппнуђаша.  
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ПБРАЗАЦ 3 
 
 
 
 

За јавну набавку дпбара: Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе 
Бпјник, ЈН МВ бр. 404-29/17 

 
 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 
 

 
ФИРМА ППНУЂАЧА:                        ________________________________________  
 
АДРЕСА СЕДИШТА ППНУЂАЧА:  ________________________________________   
 
ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ :                         ________________________________________  
 
ЕЛЕКТРПНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КПНТАКТ: _____________________________   
 
ТЕЛЕФПН: _____________________________________________________________  
 
ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________   
 
ПИБ ППНУЂАЧА: ______________________________________________________   
 
БРПЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И БАНКА: ______________________________________  
 
Е-маил ППНУЂАЧА: ______________________________________________________   
 
ЛИЦЕ ПДГПВПРНП ЗА ППТПИСИВАОЕ УГПВПРА: _______________________   
 
 
 
 
 
Местп:_______________________          М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                            пптпис пвлащћенпг лица 
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ПБРАЗАЦ 4 
 
 

За јавну набавку дпбара: Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе 
Бпјник, ЈН МВ бр. 404-29/17 

 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

ППНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИП СВЕ ДПСПЕЛЕ 
ППСЛПВНЕ ПБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА 
ПРППИСИМА ЗЕМЉЕ У КПЈПЈ ИМА 

СЕДИШТЕ 
 
 
 

 
 Изјављујем ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је 
наще предузеће измирилп све дпспеле ппслпвне пбавезе у складу са прпписима земље у 
кпјпј имамп седищте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местп: ________________________          М.П.                         ППНУЂАЧ 
 
Датум: ________________________                                 ________________________ 
        пптпис пвлащћенпг лица 
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ПБРАЗАЦ 5 

 
 
 
 
 
 

За јавну набавку дпбара: Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе 
Бпјник, ЈН МВ бр. 404-29/17 

 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

ППНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ 
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихватамп услпве из ппзива за  

јавну набавку дпбара: Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе Бпјник, 
ЈН МВ бр. 404-29/17 и све услпве наведене у кпнкурснпј дпкументацији пп кпјима 
ппднпсимп свпју ппнуду. 
 
 
 
 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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ПБРАЗАЦ 5а 
 
 

За јавну набавку дпбара: Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе 
Бпјник, ЈН МВ бр. 404-29/17 

 
 
 

 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

ДА ППДИЗВПЂАЧ ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ 
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 

Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихватамп услпве из ппзива за   
јавну набавку дпбара: Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе Бпјник, 
ЈН МВ бр. 404-29/17 и све услпве наведене у кпнкурснпј дпкументацији пп кпјима 
ппднпсимп свпју ппнуду.  
 
 
 
 
 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППДИЗВПЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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ПБРАЗАЦ 5б 

 
 
 
 

За јавну набавку дпбара: Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе 
Бпјник, ЈН МВ бр. 404-29/17 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

И З Ј А В А 
ППНУЂАЧА КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

ДА ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ 
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихватамп услпве из ппзива за 
јавну набавку дпбара: Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе Бпјник, 
ЈН МВ бр. 404-29/17 и све услпве наведене у кпнкурснпј дпкументацији пп кпјима 
ппднпсимп свпју ппнуду.  
 
 
 
 
 
 
Местп:_______________________         М.П.                                     ППНУЂАЧ 
                                                                                         УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ 
 
Датум: _______________________                               ____________________________ 
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ПБРАЗАЦ 6. 

 
 
 

За јавну набавку дпбара: Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе 
Бпјник, ЈН МВ бр. 404-29/17 
 
 
 

ИЗЈАВА 
ППНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ППДИЗВПЂАЧИМА 
 

 

Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, за јавну набавку 
дпбара: Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе Бпјник, ЈН МВ бр. 404-
29/17 изјављујемп да не наступамп са ппдизвпђашима. 
 

 

НАПОМЕНА:   

За групу ппнуђаша ппдатке унпси и пверава пвлащћени шлан групе ппнуђаша. 

 

 

 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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                                                                ПБРАЗАЦ 7. 
 

ИЗЈАВА 
Ппнуђаша да наступа са ппдизвпђашима 

 
(СПИСАК ППДИЗВПЂАЧА КПЈЕ ЈЕ ППНУЂАЧ УКЉУЧИП У ППНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажпваћемп следеће ппдизвпђаше: 
 

р.бр. НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА 
ППЗИЦИЈА  РАДПВА 

КПЈЕ ИЗВПДИ 

% укупне вреднпсти 
набавке кпја се ппверава 
ппдизвпђачу  
 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

 
Наппмена: % укупне вреднпсти набавке кпја се ппверава ппдизвпђачу не мпже бити већи 
пд 50%. 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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                                                           ПБРАЗАЦ 8. 
 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

Назив ппдизвпђаша 

 

Седищте и адреса ппдизвпђаша 
 

Пдгпвпрна пспба 
 

Пспба за кпнтакт 
 

Телефпн 
 

Телефакс 
 

E-mail 
 

Текући рашун ппдизвпђаша и банка 
 

Матишни брпј ппдизвпђаша 
 

ПИБ  ппдизвпђаша 
 

 
Наппмена: Пбразац се пппуоава самп у случају да ппнуђач наступа са ппдизвпђачем. Уз 
пбразац се дпстављају дпкази п испуоенпсти услпва ппдизвпђаша из кпнкурсне 
дпкументације (деп 3.1 ташке 1-5 и деп 3.2 ташке 1-2). Укпликп ппнуђаш наступа са већим 
брпјем ппдизвпђаша пвај пбразац фптпкппирати, пппунити за свакпг ппдизвпђаша и 
дпставити уз ппнуду. 
 
Местп: _________________ 
Датум:    _______________         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
     М.П.    
                                                                               ____________________________________ 
 
 
                                                                                 ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА  
 
                        ____________________________________ 
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                                                              ПБРАЗАЦ 9. 

 
 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 
  

Назив шлана групе ппнуђаша  

Седищте и адреса шлана групе 
ппнуђаша 

 

Пдгпвпрнп лице шлана групе 
ппнуђаша (пптписник угпвпра) 

 

Пспба за кпнтакт  

Телефпн  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рашун и банка шлана групе 
ппнуђаша 

 

Матишни брпј шлана групе ппнуђаша  

 ПИБ шлана групе ппнуђаша  

Напомена: Образац 9 „Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају 
самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду, у кпм случају је пптребнп да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг 
ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. Уз пбразац се дпстављају дпкази п 
испуоенпсти услпва за свакпг ппниђача у заједничкпј ппнуди из кпнкурсне дпкументације 
(деп 3.1 тачке 1-5). 
 
Местп:________________ 
 
Датум:    _______________                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
     М.П.   
 
                                                                         ____________________________________ 

 
 

                                                                          ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА  
        
 
                                                                         ____________________________________ 
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ПБРАЗАЦ 10 
МПДЕЛ  УГПВПРА 

за набавку гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе Бпјник 

 
 

Закљушен дана ____________.2017. гпдине између:  
1. Ппщтинске управе Бпјник са седищтем у Бпјнику, ул. Трг слпбпде бр. 2, кпга заступа 

председник Иван Стпјанпвић (у даљем тексту: наручипц), Ппрески Идентификаципни Брпј 
100371818 и  

2. ______________________________, са седищтем у ________________________, ул. 
______________________ бр. ________________, кпга заступа _____________________ (у 
даљем тексту: дпбављач) , Ппрески Идентификаципни Брпј __________________. 

 
Члан 1. 

1.1. Угпвпрне стране кпнстатују: 

 да је нарушипц  на пснпву Закпна п јавним набавкама и на пснпву ппзива на ппнуду за 
дпделу набавке дпбара спрпвеп ппступак јавне набавке мале вреднпсти.  

 да је дпбављаш _______________. гпдине дпставип ппнуду брпј _____________ пд 
___________________. гпд, кпја се налази у прилпгу угпвпра и саставни је деп пвпг 
угпвпра; 

 да ппнуда дпбављаша у пптпунпсти пдгпвара технишкпј спецификацији из ппзива на 
ппнуду, кпја се налази у прилпгу угпвпра и саставни је деп пвпг угпвпра; 

 да је нарушипц у складу са Закпнпм п ЈН, на пснпву ппнуде дпбављаша и Пдлуке п 
дпдели угпвпра бр. __________ пд _______________. гпдине изабрап дпбављаша за 
исппруку гприва. 

 
ПРЕДМЕТ УГПВПРА 

      Члан 2. 
2.1. Предмет Угпвпра је купппрпдаја нафтиних деривата кприщћеоем дебитне 

картице за гпривп Прпдавца (у даљем тексту Картица). 
2.2. Укпликп Купац жели да, кприщћеоем дебитне картице за гпривп, купује и друге 

рпбе на бензинским станицама Прпдаваца, Купац и Прпдавац ће закљушити анекс уз пвај 
Угпвпр. 

2.3. Прпдавац се пбавезује да Купцу  исппрушује нафтне деривате на свпјим 
бензинским станицама.  

2.4. Списак бензинских станица Прпдавца , на кпјима Купац преузима нафтне деривате 
у свпја впзила кприщћеоем Картице,  представља саставни деп пвпг Угпвпра. 

2.5. Купац се пбавезује да Прпдавцу дпстави пптписан и пешатпм пверен списак свпјих 
мптпрних впзила са регистарским брпјевима – називпм кприсника и врстпм нафтних 
деривата (Прилпг 2), кпји представља саставни деп пвпг Угпвпра. 

2.6. Купац се пбавезује да за свакп свпје впзилп пд Прпдавца купује искљушивп гпривп 
наведенп у спецификацији из предхпднпг става.  

2.7. Прпдавац задржава правп да не исппруши  нафтне деривате у ситуацијама  кпје су 
настале кап ппследица технплпщкп-прпизвпдних или ппслпвнп-пперативних прпблема.  

2.8. Прпдавац неће  бити пдгпвпран за  щтету кпју  би пп тпм пснпву евентуалнп мпгап 
да претрпи Купац.  
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КПЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ГПРИВА 

Члан 3. 
   

3.1. Кплишина гприва пдређиваће се на пснпву пстварене пптрпщое Купца на местима 
исппруке тпкпм перипда снабдеваоа. 

3.2. Прпдавац гарантује квалитет исппрушене рпбе пдређен Правилникпм п технишким 
и другим захтевима за тешна гприва нафтнпг ппрекла (Службени гласник РС брпј 111/15). 

 
ЦЕНА И ПППУСТ НА ЦЕНЕ 

  Члан 4. 
4.1. Цене нафтних деривата утврђују се пдлукама Прпдавца у складу са закпнпм и 

ппдзакпнским актима.  
4.2. Цене нафтних деривата су цене важеће на дан преузимаоа рпбе на бензинским 

станицама  Прпдавца.  
4.3. Цене угпвпрених нафтних деривата умаоују се за мптпрне бензине  и дизел гприва 

на пснпву преузетих кплишина деривата из шлана 1. пвпг Угпвпра на месешнпм нивпу, за 
календарски месец, пп важећим скалама Прпдавца из прилпга пвпг Угпвпра. 

4.4. Пбрашун пппуста врщи се на месешнпм нивпу, када се утврђује преузета кплишина 
рпбе за тај месец и пдређује висина пппуста у складу са шланпм 4. пвпг Угпвпра. Припадајући 
пппуст пдпбрава се Купцу исппстављаоем нпте пдпбреоа дп краја текућег месеца за 
претхпдни. 

МЕСТП ИСППРУКЕ 
Члан 5. 

5.1. Дпбављаш се пбавезује да ће у перипду важеоа пвпг угпвпра на свпјим 
бензинским станицама  сукцесивнп исппрушивати гпривп Купцу према оегпвим пптребама. 

5.2. Дпбављаш  снпси пдгпвпрнпст у слушају да Купцу не исппруши гпривп у складу са 
шланпм 2. и шланпм 3. пвпг Угпвпра и дужан је Купцу надпкнадити насталу щтету. 

 
РПКПВИ И НАЧИН ПЛАЋАОА 

Члан 6. 
6.1. Купац пдређује висину и динамику уплата на рашун за кприщћеое Картице. 
6.2. Купац уплату врщи на пснпву предрашуна и  према инструкцијама Прпдавца, са 

пбавезним навпђеоем  брпја предрашуна у ппљу ппзива на брпј у налпгу за плаћаое. 
6.3. Брпј предрашуна важи самп за једну уплату Купца, при шему приликпм сваке 

уплате Купац навпди брпј нпвпг предрашуна кпји дпбија пд Прпдавца у ппљу ппзива на брпј у 
налпгу за плаћаое. 

6.4. На пснпву изврщених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рашун.  
 

  Члан 7. 
7.1. Купац мпже преузимати нафтне деривате путем Картице, дп изнпса уплаћених 

средстава. 
   Члан 8. 

8.1. Прпдавац једнпм месешнп дпставља Купцу кпнашан рашун за исппрушенп гпривп пп 
типпвима впзила, заједнп са спецификацијама п трансакцијама путем картице 
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ИЗДАВАОЕ И УППТРЕБА КАРТИЦЕ 

Члан 9. 
9.1. Картица је средствп евидентираоа купппрпдајних трансакција нафтних деривата 

кпје врщи Купац. 
9.2. Картице се издају купцу накпн пптписиваоа Угпвпра сагласнп Захтеву и 

Спецификацији впзила за издаваое Картице, кпји чине саставни деп пвпг угпвпра. 
9.3. Купцу се утврђује дневни и/или месешни лимит пп свакпј Картици, на пснпву  

дпстављених ппдатака пд стране купца. 
9.4. Угпвпрне стране су дужне да изврще примппредају Картица, п шему се саставља 

Записник кпји пптписују пвлащћени представници пбе угпвпрне стране. 
9.5. Купац се пбавезује да Картице шува са дужнпм пажопм да не би дпщлп дп 

злпупптребе или губитка.  
9.6. Купац се пбавезује да у слушају губитка, крађе или унищтеоа Картице, п тпме без 

пдлагаоа пбавести Прпдавца у писанпј фпрми. Прпдавац се пбавезује да пп пријему 
пбавещтеоа п губитку, крађи или унищтеоу картице, исту утврди неважећпм. 

 
РЕШАВАОЕ РЕКЛАМАЦИЈА 

                                                                                  Члан 10. 
10.1. Купац има правп на рекламацију квалитета и кплишине исппрушене рпбе, у кпм 

слушају је дужан да улпжи пригпвпр без пдлагаоа, пдмах приликпм преузимаоа / пријема 
рпбе, а у слушају пригпвпра на квалитет у рпку пд 24 шаса пд сазнаоа за недпстатак. 

10.2. У слушају пригпвпра на кплишину рпбе, Купац пдмах пбавещтава Прпдавца, кпји је 
дужан да пбавести Кпмисију за рещаваое рекламација кпја ће на лицу места утврдити 
шиоенишнп стаое и п тпме сашинити заједнишки записник. 

10.3. У слушају пригпвпра на квалитет рпбе, Купац пдмах пбавещтава Прпдавца кпји 
упућује струшоака ради узпркпваоа рпбе кпја се даје на анализу.  

10.4. Укпликп Купац не ппступи у складу са ставпм 1-3. пвпг шлана, оегпва рекламација 
се неће разматрати.  

10.5. Купац и Прпдавац су сагласни да дп мпмента пкпншаоа рекламаципнпг ппступка 
свака страна да свпје трпщкпве настале у складу са пвим шланпм.  

10.6. Укпликп се утврди да рекламација није пснпвана, трпщкпве ппступка 
рекламације снпси Купац. 

 
ГАРАНЦИЈА ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

Члан 11. 
11.1. Исппрушилац се пбавезује да приликпм пптписиваоа угпвпра дпстави средствп 

финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла. Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у 
рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа угпвпра, преда нарушипцу бланкп сппствену меницу. 
Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое а 
уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое у висини пд 10% пд 
укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а.  

11.2. Меница за дпбрп изврщеое ппсла, активираће се у слушају да Прпдавац не 
изврщава свпје угпвпрене пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен Угпвпрпм. Менице за 
дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена Прпдавцу у рпку пд 30 дана накпн 
изврщеоа свих угпвпрених пбавеза. 
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ВИША СИЛА 
Члан 12. 

12.1.  Угпвпрене стране се пслпбађају пдгпвпрнпсти у слушају дејства вище силе: 
ппплаве, земљптреса, сапбраћајне и прирпдне катастрпфе, аката међунарпдних пргана или 
прганизација и дпгађаја, кпји се нису мпгли избећи или предвидети, а кпји у пптпунпсти или 
делимишнп спрпведене угпвпрне стране да изврще угпвпрне пбавезе. 

12.2. Прпдавац се пслпбађа пдгпвпрнпсти у слушају ппремећаја у снабдеваоу тржищта 
нафтпм и нафтним дериватима кпји су изазвани: актима државних пргана, изменама 
прпписа кпји регулищу услпве и нашин увпза, прераде и прпмета нафте и нафтних деривата, 
кварпвима, или непланираним ремпнтима рафинерија или нафтпвпда и слишним 
дпгађајима.  
 

РПК ТРАЈАОА УГПВПРА 
Члан 13. 

13.1. Угпвпр се закљушује на пдређенп време и тп гпдину дана пд датума пптписиваоа 
пбе угпвпрне стране. Укпликп ни једна угпвпрна страна пре истека Угпвпра не пбавести другу 
угпвпрну страну п намери да га раскине, оегпвп важеое се прпдужава све дпк нарушипц има 
пптребе за пвпм набавкпм, пднпснп све дпк не спрпведе ппступак за дпделу угпвпра за 
набавку гприва за 2018. гпдину а све у складу са Закпнпм п ЈН. 

13.2. Прпдавац је дужан да п изменама из претхпднпг става пвпг шлана писменим 
путем пбавести Купца у рпку пд 5 (пет) дана пд датума ступаоа измена на снагу. 

РЕШАВАОЕ СППРПВА 

Члан 14. 
14.1. На пднпсе угпвпрних страна настале ппвпдпм спрпвпђеоа пдредаба пвпг 

угпвпра, а кпји нису регулисани пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима.  

14.2. Све евентуалне сппрпве кпји настану из, или ппвпдпм, пвпг угпвпра угпвпрне 
стране ће ппкущати да реще сппразумнп.  

14.3.  Укпликп сппрпви између Нарушипца и Дпбављаша не буду рещени сппразумнп, 
угпвара се надлежнпст суда у Лескпвцу. 

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 15. 
15.1. Угпвпрне стране су сагласне да евентуалне сппрпве реще сппразумнп, а акп тп не 

буде мпгуће, сппрпви ће се рещити пред стварнп и меснп надлежним судпм. 
15.2. Пвај Угпвпр се мпже изменити или дппунити у писанпј фпрми - закљушиваоем 

анекса угпвпра. Угпвпрне стране се пбавезуј да другпј страни дпставе ппдатке п свакпј 
изврщенпј прганизаципнпј прпмени, кап и све друге прпмене везане за ппщте ппдатке 
(текући рашун пвлащћена лица и др.) 

15.3. За све щтп пвим Угпвпрпм није предвиђенп, примеоују се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима. 

15.4. Пвај Угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа угпвпра пд стране пба 
заступника угпвпрних страна.  
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15.5. Саставни деп пвпг Угпвпра су: 

         Прилпг1: Списак бензинских станица Прпдавца на кпјима Купац мпже кпристити 
Картицу   

 Прилпг 2: Спецификација впзила за издаваое дебитне картице за гпривп , 
 Прилпг 3: Ппщта правила и услпви за издаваое и кприщћеое картице за гпривп , 
 Прилпг 4: Захтев за издаваое дебитне картице за гпривп , 
 Прилпг 5: Записник п примппредаји картица за гпривп, 
 Прилпг 6: Скала пппуста на преузете кплишине нафтних деривата . 

15.6.  Пвај Угпвпр је закљушен у 6 (щест) пригинална примерка. пп 3 (три) за сваку 
угпвпрну страну. 
 

 

 

 

ИЗВПЂАЧ РАДПВА  НАРУЧИПЦ 

  Ппщтина Бпјник 

  Ул. Трг слпбпде бр. 2 

Пвлащћенп лице  Нашелник 

  Небпјша Станкпвић 
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ПБРАЗАЦ 10а 

 
На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде за Набавку гприва за службене аутпмпбиле 

Ппштинске управе Бпјник, ЈН МВ бр. 404-29/17 ппднпсимп: 
 

ППНУДУ 
 

Брпј__________ датум______________ 
 
 
1. Да квалитетнп изврщимп набавку у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне 

дпкументације, ппщтујући све важеће прпписе и стандарде, на нашин: 
 
а) сампсталнп                   б) са ппдизвпђашем               в) група ппнуђаша 
 

Вреднпст ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Слпвима: 

ПДВ:  

Вреднпст ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм  

Слпвима: 

 
2. За изврщеое јавне набавке ангажујемп ____( ______) ппдизвпђаша (уписати брпј 

ппдизвпђаша).                                                                     слпвима             
 

3. Важнпст ппнуде изнпси _____дана  пд дана птвараоа ппнуда                                
4. Услпви плаћаоа: аванснп 

 5. Евиденција п преузетим кплишинама гприва врщиће се путем дебитних картица за 
свакп впзилп нарушипца. 
 
 
 
   
Датум:    _______________        ____________________________ 
 

                                        М.П.    ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
Напомена: 
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. 
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац 
ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да 
пвласти  једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац 
ппнуде. 
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ПБРАЗАЦ 10б 

Структура цене 

Спецификација гприва 
 

Р.Бр Ппис Јед Кплишина 
Цена пп 

јединици 
(без ПДВ) 

Укупна цена 
(без ПДВ) 

1. Еврп премиум БМБ 95 литар 5000   0,00 

2. Еврп  БМБ 98 литар 3000   

 Еврп премиум БМБ 100 литар 3000   

3. Еврп дизел   литар 6000   

4. Еврп дизел ултра литар 500   

  
  
  

Укупнп 
(без ПДВ) 

0,00 

 

НАППМЕНА:  

Ппнуђаш гарантује квалитет исппрушених дпбара утврђен Правилникпм п технишким и 
другим захтевима за тешна гприва нафтнпг ппрекла (’’Сл. Гласник РС’’, брпј 123/12, 63/13, 
75/13 и 144/2014 ) . 

Исппруке дпбара врщиће се сукцесивнп на бензинским станицама ппнуђаша у пквиру 
ппнуђашеве малппрпдајне мреже а пп налпгу Нарушипца. 

 

 

 

Ппнуђаш ___________________________ 

Пптпис и пешат______________________ 

Датум______________________________ 
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Пбразац 11 
 
 
 

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 
        У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже трпщкпве припреме ппнуде кпје се састпје пд 
трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средстава пбезбеђеоа.  
 

Ред. 
Бр. 

Врста трпщкпва Изнпс трпщкпва 

1.   

2.   

3.   

4.   

 Укупнп динара:  

 
         Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити 
пд нарушипца накнаду трпщкпва. 
         Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је, схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН, дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде 
узпрка или мпдела акп су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и 
трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих 
трпщкпва у свпјпј ппнуди. 
         Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу исказаних трпщкпва увидпм у фактуре и 
друге релевантне дпказе.  
                       
         Наппмена: Исписује ппнуђаш 
 
 
Местп: ______________ 
Датум: ______________ 

М.П. 
                                                                                Пптпис пвлащћенпг лица                                    

         
 
 
Наппмена: У пбразац трпшкпва припреме ппнуде мпгу бити приказани трпшкпви израде 
узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са техничким спецификацијама наручипца и 
трпшкпви прибављаоа средстава пбезбеђеоа, а пстале трпшкпве припреме и ппднпшеоа 
ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца накнаду трпшкпва.  
 
 



Набавка гприва за службене аутпмпбиле Ппщтинске управе Бпјник                                                ЈН МВ бр.404-29/17 

Конкурсна документација                                                                                                                                  Страна 33 од 41 

 
Пбразац 12 

 
 
 

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ  
 

 
У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда Ппщтинске управе Бпјник у ппступку јавне набавке 
мале вреднпсти за Набавку гприва за службене аутпмпбиле Ппштинске управе Бпјник, ЈН 
МВ бр. 404-29/17 ппнуђаш _______________________________________________________ 
изјављује, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је  ппнуду ппднеп 
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

  
 
 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме пвлащћенпг лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Пптпис пвлащћенпг лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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Пбразац 13 

 
 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА  
 

 
         Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да сам при 
састављаоу ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за Набавку гприва за службене 
аутпмпбиле Ппштинске управе Бпјник, ЈН МВ бр. 404-29/17, ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне свпјине кап и кап и да 
немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде 
 

  
 
 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме пвлащћенпг лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Пптпис пвлащћенпг лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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Пбразац  14. 
 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ НАБАВКИ 
 

Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да је ппнуђаш 
_______________________________________________ у претхпднпм перипду пд три гпдине 
(2014,2015,2016. гпд) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу ЈН, успещнп реализпвап 
НАБАВКЕ кпји су предмете јавне набавке: 
 
 

Наручилац Преипд / гпдина Назив набавке 
Вреднпст 

(без ПДВ-а) 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

   

    

    
 

 
 
 

   

                                                          Укупнп без ПДВ-а 
 

                        
Датум: _____________                                                               
                                                                                                                        
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица 
                        
                                                                                                                      _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
 
Пбразац кппирати у случају пптребе. 
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг члана групе ппнуђача. 
Пбразац пптписује и пверава пвлашћенп лице ппнуђача укпликп наступа сампсталнп или 
са ппдизвпђачима. Укпликп ппнуђач наступа у групи, Пбразац пптписује и пверава 
пвлашћенп лицепвлашћенпг члана групе ппнуђача 
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                                                                        И З Ј А В А                                  Пбразац 15    
П ТЕХНИЧКПМ КАПАЦИТЕТУ 

 
Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да је ппнуђаш 
_______________________________________________ испуоава услпве пп питаоу технишкпг 
капацитета предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку брпј 404-
29/17, щтп знаши да распплажемп мрежпм малппрпдајних пбјеката (бензинских станица)  
Наппмена: уз изјаву прилпжемп и списак малппрпдајних пбјеката; 
 

Р. Бр. Назив бензинске станице Лпкација/местп 
Аутп пут 

Е-75 

Јабланишки 

пкруг 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 
Наппмена: На списку ппсебнп пбележити малппрпдајне пбјекте кпји се налазе директнп уз аутп пут Е-75 а 
ппсебнп маркирати малппрпдајне пбјекте кпји се налазе на теритприји јабланичкпг пкруга. Списак мпра 
бити пверен пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача.   

                                                                                                                      
Датум: _____________                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица 
                        
                                                                                                                      _____________________ 
                                                                        М.П. 
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. Пбразац пптписује и пверава пвлашћенп лице ппнуђача 
укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђачима. Укпликп ппнуђач наступа у групи, Пбразац пптписује и 
пверава пвлашћенп лице пвлашћенпг члана групе ппнуђача. 
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ПБРАЗАЦ 16 
 

 На пснпву Закпна п меници и тачака 1), 2) и 6) Пдлуке п пблику, садржини и начину 
кпришћеоа јединствених инструмената платнпг прпмета  
 ДУЖНИК ____________________________________________________   
            МБ             ______________________________________   
 ПИБ           ______________________________________ 
 ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________ 

(унети пдгпварајуће ппдатке   дужника – издавапца менице) 
 

ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНП ПИСМП- ПВЛАШЋЕОЕ 

- за кприсника бланкп сппствене менице - 
 
ППВЕРИПЦ: Ппщтинска управа Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр.2-4 (даљем тексту Ппверилац) 
 
 Предајемп Вам бланкп сппствену меницу и пвлащћујемп Ппверипца да предату меницу брпј 
____________________ (унети серијски брпј менице) мпже пппунити у изнпсу пд _______________ 
(_______________________ динара), кап гаранцију за пзбиљнпст ппнуде за јавну набавку, ЈН МВ бр. 
404-29/17, са рпкпм важнпсти 60 дана пд дана заврщетка јавнпг птвараоа ппнуда.  

Пвлащћујемп Ппверипца да пппуни меницу за наплату на изнпс пд _______________ 
(_______________________  динара) и да безуслпвнп и непппзивп без прптеста  и трпщкпва, вансудски 
у складу са важећим прпписима изврщи наплату са свих рашуна Дужника 
_______________________________________________________ 
(унети пдгпварајуће ппдатке дужника – издавапца менице) кпд банака а у кприст Ппверипца 
Ппщтинске управе Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр. 2-4. 

Пвлащћујемп банке кпд кпјих имамп рашуне да наплату плаћаоа изврще на терет свих нащих 
рашуна, кап и да ппднети налпг за наплату заведу у редпслед шекаоа у слушају да на рашунима нема 
или нема дпвпљнп средстава или збпг ппщтпваоа припритета у наплати са рашуна. 

Меница ће се реализпвати у следећим слушајевима: 
а) акп изабрани ппнуђаш измени или пппзпве ппнуду за време трајаоа важнпсти ппнуде. 
б) акп изабрани ппнуђаш не дпстави или пдбије да дпстави једну бланкп сплп меницу   за 

дпбрп изврщеое ппсла у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпра; 
в) акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј 

набавци. 
 Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра на задужеое и 
на стпрнираое задужеоа пп пвпм пснпву за наплату. 

Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене пвлащћенпг лица за заступаое Дужника, 
статусних прпмена или псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника. Меница је пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника ___________________________ 
________________________________________________(унети име и презиме пвлащћенпг лица). 

Пвп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у 2 (два) истпветна примерка пд кпјих је 1 (један) 
примерак за Ппверипца а 1 (један) примерак задржава Дужник. 
 
                                                                                                           ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
                                                                                                                                                       
______________________                                                                   _________________________________ 
        (местп и датум)                                                         (пешат и пптпис пвлащћенпг лица)                                                                                                                                                     
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Дпкументација кпја се прилаже уз менишнп пвлащћеое: 
 
1. бланкп меница, пптписана и пверена (пптпис и пешат на меници мпрају да буду 

исти кап и на картпну деппнпваних пптписа и исти не смеју да прелазе зелени деп менице), 
 
2. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стпји изнпс на кпји меница 

гласи; пптпис и пешат на захтеву мпра да буде исти кап и на меници), 
 
3. картпн деппнпваних пптписа мпра да буде пверен у банци и датум пвере да није 

старији пд месец дана. Лице кпје пптписује меницу мпра да има назнашенп на картпну 
деппнпваних пптписа да пдгпвара сампсталнп и непгранишенп. Укпликп меницу пптписују 
лица кпја пдгпварају пгранишенп, пптребнп је да меница има бар два пптписника)  

 
4. ПП пбразац (пптпис лица кпји пптписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с 

тим да је пптребнп да се истп пптпище на наведенпм пбрасцу кап и на меници) 
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Пбразац 17 
 
 

ПВЛАШЋЕОЕ ПРЕДСТАВНИКА ППНУЂАЧА 
 
 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица кпје представља ппнуђаша) 

 
из _________________________________ ул. __________________________ 
 
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ пвлащћује се да у име и  
 
испред ппнуђаша: ______________________________из __________________,  
 
ул._______________ бр._____, мпже да ушествује у ппступку птвараоа ппнуда  
 
за јавну набавку мале вреднпсти дпбара - набавка гприва за службене аутпмпбиле 
Ппштинске управе Бпјник, ЈН МВ бр. 404-29/17 и предузима све радое прпписане Закпнпм 
п јавним набавкама. 
 

 Пвлащћеое важи дп пкпншаоа ппступка наведене јавне набавке мале вреднпсти и у 

друге сврхе се не мпже кпристити. 

 
 

 
 
Дана, ____. ____. 2016. гпдине 
 

                                                                                                              П п н у ђ а ш 
 
 
       м.п.                           ___________________ 

      (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 

 
Наппмена: Пвлащћеое представника ппнуђаша за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда 

пвлащћенп лице предаје кпмисији у пригиналу пре ппчетка птвараоа ппнуда  
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Пбразац 18 

Пбразац бр. ПП 1 – Пбразац налепити на предопј страни ппнуде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Местп за пријемни щтамбиљ нарушипца                                         Завпдни брпј и пешат ппнуђаша 

 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНСКЕ УПРАВЕ БПЈНИК 
Улица Трг слпбпде бр. 2 - 4 

16205 Бпјник 
 

 
 
 
 

ППНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 

НАБАВКА ГПРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТПМПБИЛЕ ППШТИНСКЕ 
УПРАВЕ БПЈНИК, ЈН МВ БР. 404-29/17 

НЕ ПТВАРАТИ 
 

 
датум и време ппднпщеоа: 

 
 

_____________________________ 

 
 

_________________________ 
Пптпис радника за пријем 

(пппуоава пријемна канцелрија  нарушипца) 
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Пбразац 19 
 

 

Пбразац бр. ПП 2 – Пвај пбразац налепити на пплеђини ппнуде 

 
 
 

ППНУЂАЧ 
 
Назив  

 
Адреса  

 
Брпј телефпна  

 
Брпј телефакса  

 
Е-маил адреса  

 
Име и презиме пвлащћенпг лица за 
кпнтакт 

 

 
 


