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                                                                                             Oгранак ЕД. Врање; 17500 Врање, Ж.Ј.Шпанца бр. 21 

                                                                                                                      Тел 017 / 421-167 и факс 017 /  421-167 

 

 
Бр. 12038/6                                                                                              QF-E-008  
Датум, 26.12.2013. године.                                                           

 
 

 
                                  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку 

(В-ЈНОП бр. 30/13) 

 
 
 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 
набавка добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива, у отвореном поступку 

 
  
 

(ознака предмета набавке из Општег речника набавки: 09211600 - уља за хидрауличне системе 
и друге намене, 09211100 - моторно уље ) 

 
 
 
 
 

Рок за подношење понуда: закључно са 27.12.2013. године, до 12,00 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 27.12.2013. године, у 1215
 часова. 

 
 
 
 
 
 
 

Врање, 
Новембар, 2013. године 

 
 
 

 

  
Број регистрације: 6162759096 

ПИБ: 104196932 

Рачун: 205-12852-41 Комерцијална банка 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ 

17500 Врање, Жикице ЈовановићаШпанца бр.21 

Тел.: 017/421-318; Факс: 017/424-986; www.jugoistok.com 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАЦИ 
 

1.1 Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  
  ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Врање, ул. Жикице Јовановића Шпанца  бр. 21, 
17500  Врање,  
 

Седиште: Врање 
 Интернет страница: www.jugoistok.com 
 

1.2 Врста поступка:  
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) 
и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 
29/2013)  ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Врање, ул.Жикице Јовановића  бр.21, 
17500 Врање (у даљем тексту: Наручилац) спроводи отворени поступак јавне набавке. 

 
1.3 Предмет поступка јавне набавке -  набавка добара са сукцесивном 
испоруком: уља и мазива,  у отвореном поступку 
(ознака предмета набавке из Општег речника набавки: 09211600 - уља за хидрауличне системе 
и друге намене, 09211100 - моторно уље ) 
 

 

1.4 Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци 
 

1.5 Контакт:  

  - Тихомир Тасић,  број телефона 064/836-7816, факс 017/422-981, e - mail: 
tihomir.tasic@jugoistok.com. 
- Милан Златановић, број телефона 064//808-12-91, факс 017/422-981, е-mail: 
milan.zlatanovic@jugoistok.com. 
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА 

 
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
  
Набавка добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у отвореном поступку 
(ознака предмета набавке из Општег речника набавки: 09211600 - уља за хидрауличне системе 
и друге намене, 09211100 - моторно уље ) 
 

 
2.2 СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗАХТЕВА 
 
(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ И ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) 

 
2.3  Предмет јавне набавке: 

 
Набавка добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у отвореном поступку 
(ознака предмета набавке из Општег речника набавки: 09211600 - уља за хидрауличне систме и 
друге намене, 09211100 - моторно уље ) 

 

 

2.4 Техничке карактеристике, опис предметних добaра: 
 
 

http://www.jugoistok.com/
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Ред.        

Бр. 
Назив робе 

Јед. 

мере 
kolicina 

1.  Моторно уље за дизел и бензинске моторе 15W40 L 1 

2.  KASTROL 505 01 5W40   или еквивалент L 1 

3.  TOTAL GUARZ 7000 10W40 FUL     или еквивалент L 1 

4.  OPEL GM 5W30 SUPER SINTETIK    или еквивалент L 1 

5.  KASTROL  5W-30  или еквивалент L 1 

6.  HIDROL HD-46 L 1 

7.  Уље за мењаче 90W L 1 

8.  Уље за мењаче 75 W 80 L 1 

9.  Уље за управ.ATF L 1 

10.  Уље за кочнице L 1 

11.  TOVATNA MAST LM-2 Kg 1 

12.  MAST-LGEP- za- SKF Kg 1 

13.  VD-40 spej 200ml или екв. Kom 1 

14.  Течност за прање ветробранског стакла                          

АUTО ГЛАС  или еквивалент 
L 1 

15.  Антифриз концетрат 100% L 1 

16.  Течност за хлађење GR-12 L 1 

17. 1

7 
Уље за ланац ''TESTEROL''  L 1 

18. 1

8 
Уље за мешавину ''STIHL'' L 1 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави  уверење/атест/ сертификат о испуњености 
услова у погледу квалитета издато од стране надлежне институције за испитивање и 
контролу квалитета као доказ да предметна добра задовољавају техничке захтеве и 
стандарде прописане за ту врсту добара у складу са важећим прописима. 
Контрола  испоручених добара ће се спроводити и од стране добављача и од стране 
наручиоца у складу са законским прописима. 
 
Напомена: Вредност испоруке добара из понуде, не може да буде већа од  
планиране вредности која је одобрена за извршење ЈН. 
 
 
 
2.5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
 
 Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију предеметних добара у трајању од 
најмање 12 месеци од  испоруке. 
 НАПОМЕНА: Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди 
гарантни рок краћи од 12 месеци од испоруке– биће оцењена као неприхватљива.  

 
2.6. Испорука: 
 
    Сукцесивно по захтеву наручиоца, до завршетка испоруке. 
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2.7. Рок испоруке: 
 
 - према прихваћеној понуди изабраног понуђача  
 
Максимални рок испоруке предметних добара који понуђач може понудити је до 3 
календарска дана од захтева наручиоца. 
 
2.8. Опција понуде:  
 
     Рок важења понуде који не може да буде краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда.                                                          
 
2.9. Место испоруке: 
 
 -,,Ф-ко'' магацин ЕД Врање у Врању, ул.Маричка бр.8 
 
2.8. Критеријум за доделу уговора; 
 
         - најнижа понуђена цена 
 
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

3.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 Наручилац је припремио конкурсну документацијуна на српском и водиће 
поступак јавне набавке на српском језику.  
 Понуда са свим прилозима мора бити састављена, на српском језику. Ако је неки 
доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језики оверен 
од стране овлашћеног тумача.  
  Ако понуда са свим прилозима није сачињена на српском језику, понуда ће бити 
одбијена. 
 
3.2  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ  
 
 Понуђач подноси понуду лично 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 адресу: ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  
Врање, 17500 Врање,  ул.Жикице Јовановића Шпанца бр.21,  са назнаком  не отварати 
– понуда  за јавну набавку добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у 
отвореном поступку  В-ЈНОП бр. 30/13 

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, 
телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке (читко откуцано 

или на рачунару или писаћој машини) у обрасце који су саставни део конкурсне 
документације и оверава печатом и потписом овлашћеног лица. 

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за 
њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  
  Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца бр.3 и 4. 
који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач/односно сваки члан групе 
понуђачау своје име. 

НАПОМЕНА ЗА ПОНУЂАЧЕ: Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све 
услове из Закона о јавним набавкама, као и остале услове и захтеве наручиоца 
прописане овим упутством и конкурсном документацијом. 

Сви документи поднети у понуди  требају бити повезани у целину (јемствеником, 
траком и сл.), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози.  



 Page 6 of 47 

 
3.3 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

 
Наручилац не дозвољава подношење понуде са варијантом. 

 

3.4 ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
  
 У року за подношење понуде наведеном у позиву, односно до 12,00 часова на 
дан 27.12.2013. године, понуђач може да измени или допуни своју понуду писаним 

путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА  понуде  за јавну 
набавку добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у отвореном поступку  
В-ЈНОП бр. 30/13, НЕ ОТВАРАТИ“.  

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом 
стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и 
према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи. 
У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, 
на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ -  Понуде  за јавну набавку добара са 
сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у отвореном поступку  В-ЈНОП бр. 30/13 
 НЕ ОТВАРАТИ“. 

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, 
Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу. 
 Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за 
подношење понуда, Наручилац ће наплатити меницу за озбиљност понуде. 
 
 

3.5.  ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО СВОЈУ ПОНУДУ НЕ 
МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 
ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 
 
 Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са 
подизвођачем.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно 
наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку 
понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди.Уколико је понуђач, у 
оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све 
такве понуде одбити. 

Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему групаили 
један или више учесника ангажује и подизвођача није дозвољено. 

 
3.6 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
 Благовременим се сматрају понуде које су примљене и оверене печатом 
пријема, код  Наручиоца на адреси  ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Врање, 17500 
Врање,  ул.Жикице Јовановића Шпанца бр.21, најкасније до 27.12.2013. године до 
12,00 часова. 
 Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву и 
конкурсној документацији, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању 
поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да 
је поднета неблаговремено. 
 Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 

27.12.2013. године у 1215
 часова у просторијама Наручиоца на адреси ПД 

„ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Врање, 17500 Врање,  ул. Жикице Јовановића 
Шпанца бр.21 у сали за састанке на задњем спрату управне зграде. 
 Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају 
да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено 
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овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, 
заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предала овлашћење за 
учешће у поступку отварања, немају право да коментаришу и дају примедбе у току и на 
поступак отварања понуда. 

 
3.7 ПОДИЗВОЂАЧИ 
 
  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору 
  Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
  Сваки подизвођач, ангажован од стране понуђача, мора да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у 
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова. 

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без 
обзира на агажовање подизвођача 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 
обзира на број подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност наручиоца. 
  Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 
80. Закона о јавним набавкама. 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да : 
- у Обрасцу понуде  наведе податке о подизвођачу 
- попуни, потпише и овери Образац подаци о подизвођачу (образац 3.) 
- достави доказе за подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке у складу са тачком 4.1 конкурсне документације, тачке 1 
до 4. 
 

3.8 ГРУПА ПОНУЂАЧА (ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА) 
 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део 
понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно 
и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи 
податке о: 

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4. понуђачу који ће издати рачун; 
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Такође, у овом споразуму треба да буду наведена имена лица, појединачно за 
сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.  

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у 
складу са Законом.  

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем 
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доказа наведеним у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 
76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа 
дефинисаних конкурсном документацијом. 

Уколико се  понуда подноси као заједничка обавезно је: 
- у Обрасцу понуде  навести све учеснике у заједничкој понуди (чланове групе 

понуђача) 
- да сваки учесник у заједничкој понуди у своје име попуни, потпише и овери 

Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (образац бр.4) 
- да сваки учесник заједничке понуде достави доказе о испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са тачком 4.1 конкурсне 
документације, тачке од 1 до 4 обавезно, док остале услове понуђачи из групе 
испуњавају заједно 

 
3.9  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
       У обрасцу понуде (Образац бр.1.), под тачком 12. табеле „Начин и услови 
плаћања“ на празној линији уписати број дана одложеног плаћања од потписивања 
записника о примопредаји предметних добара - без примедби и пријему фактуре 
(рачуна), у динарима. 
       Наручилац се обавезује да добављачу плати за испоручена добра уплатом на 
текући рачун добављача. 
Понуде са роком плаћања краћим од 30 а дужим од 45 дана, као и понуде са 
авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве. 
 

 
 
3.10   РОК  ИСПОРУКЕ 

 
 У обрасцу понуде (Образац бр.1.), под тачком 13. табеле „Рок испоруке“ на 
месту означено празном линијом уписати број календарских дана за које ће се 
предметнa добра испоручити, и то у року од ______ дана по пријему поруџбине. 
 Максимални рок испоруке предметних добара који понуђач може понудити је до 
3 календарска дана од дана ступања на снагу закљученог уговора. 
         

 НАПОМЕНА: Понуда понуђача који понуди дужи рок  од 3 дана за испоруку 
предметних добара, биће одбијена као неприхватљива. 

 
 
        
3.11 ГАРАНТНИ РОК  

 

        Понуђени гарантни рок мора бити минимално 12 месеци од дана испоруке добара. 
        У обрасцу понуде  (Образац бр.1.), под тачком 12 табеле „Гарантни рок“ – 
уписати понуђени број месеци гарантног рока. Минимум гарантног рока који је понуђач 
дужан да обезбеди је 12 месеци од дана испоруке и  потписивања Записника о 
примопредаји предметних добара - без примедби. 
 

          НАПОМЕНА: Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни 
рок краћи од 12 месеци, биће одбијена као неприхватљива. 

 
3.12      РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ,  МЕСТО ИСПОРУКЕ  
 

             У обрасцу понуде (Образац бр.1.), под тачкама 15. и 16. „Рок важења понуде“ и 
„Место испоруке“- не изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да 
понуђач прихвата наводе по истим тачкама. 
        Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – 
прецртавањем постојећих навода и уписивањем  других навода. (нпр. прецртати рок од 
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365 дана под тачком 15. - „Рок важење понуде“ и уписати краћи или дужи рок; или под 
тачком 16. - „Место испоруке“  преправити место испоруке и сл.). 
 
3.13 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА  
  
 Рачун за испоручена добра  мора да буде насловљен на Наручиоца. Понуђач је 
обавезан да уз рачун достави копију отпремнице за испоручена добра, са читко 
написаним именом и презименом, потписом и бројем личне карте овлашћеног лица 
Наручиоца које је примио добра. 
  
 
3.14 ЦЕНА 
 
 Цена у понуди мора да буде изражена у динарима и мора бити у складу са 
ценом из Обрасца структуре цене. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге 
дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  
  Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 
 Понуђена цена треба да садржи све трошкове до места испоруке (франко 
магацин Наручиоца), као и све остале зависне трошкове. 
 У случају рачунске грешке, меродавна ће бити јединична цена. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
           Јединачна понуђена цена је непроменљива (фиксна) за време трајања рока 
важења понуде.  
 
3.15 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

1) Приликом достављања понудe: 

 Меницу за озбиљност понуде 
 
           

           Понуђач је дужан да уз понуду, а схоно чл.61 ст.7 Закона о јавним набавкама 
("Сл. Гласник РС", бр. 124/12) и чл.12. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину којим понуђачи обезбеђују 
испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, достави бланко сопствену (соло) 
меницу и овлашћења за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у 
циљу наплате, без протеста, регистровану код своје пословне банке као средства 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у износу не већем од 10% од вредности 
понуде без обрачунатог ПДВ-а, а у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и 
начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. Гласник РС", бр. 56/2011).  
          Наручилац ће уновчити поменуту меницу уколико се стекну услови за реализацију 
предметне менице, односно уколико након отварања понуда, понуђач буде изабран за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне  набавке добара са сукцесивном испоруком: 
уља и мазива,  у отвореном поступку  В-ЈНОП бр. 30/13  и њему буде додељен уговор о 
предметној јавној набавци добара, а он се не одазове позиву наручиоца да, у року од 
три дана од дана пријема позива наручиоца или у неком другом року који одреди 
наручилац, закључи одговарајући уговор у циљу реализације предметне јавне набавке 
или одбије да закључи уговор у истим роковима. 
          Понуђачи су дужни да, уз понуду, доставе потписану и оверену изјаву, искључиво 
на обрасцима наручиоца Образац бр.10, да су сагласни да наручилац реализује 
сопствену (соло) меницу, без протеста, регистровану код своје пословне банке као 
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у износу не већем од 10% од 
вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, уколико се стекну услови за реализацију 
предметне менице. 
         Такође понуђачи су дужни да, уз понуду, доставе потписане и оверене изјаве, 
искључиво на обрасцима наручиоца, да ће наручиоцу, уколико буду изабрани за 
најповољнијег понуђача, најкасније приликом закључења уговора, поднети бланко 
сопствене (соло) менице, без протеста, регистроване код своје пословне банке као 
средства финансијског обезбеђења уговора, и то: 
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            - за добро извршење посла (Образац бр.11) и 
                 - за отклањање грешака у гарантном року (Образац бр.12), 
      као и да ће наручиоцу, за сваку меницу издати и овлашћења за попуњавање и 

подношење истих меница надлежној банци у циљу наплате. 
 

2)  Приликом потписивања уговора 
        

 Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључивања уговора, купцу 
достави бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, оверену и 
регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење купцу за попуњавање исте 
менице  у износу не већем од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а висини 
и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, као средство 
обезбеђења уговора за добро извршење посла, а која ће се продавцу вратити по 
потписивању Записника о примо-предаји робе - без примедби, уколико се не стекну 
услови за њену реализацију. 
           Такође изабрани понуђач је у обавези да приликом закључивања уговора, купцу 
достави бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, оверену и 
регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење купцу за попуњавање исте 
менице у износу не већем од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а и њено 
подношење надлежној банци у циљу њене реализације, као средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року, а која ће се продавцу вратити по истеку рока од 
30 дана од дана истека гарантног рока, уколико се не стекну услови за њену 
реализацију. 

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача 
(не мора бити исти члан) или понуђача, али не и на подизвођача. 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне 
набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од 
стране понуђача. 

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на 
начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као 
неприхватљива. 

 
3.16 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 
току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван 
круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени 
приликом отварања понуда и у наставку поступка.  

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди.  

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а 
које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и 
пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.  

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 
углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 
наведени начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће 
то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати 
„ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, 
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи 
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне 
тајне. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  
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3.17 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – 
Понуде за јавну набавку  добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у 
отвореном поступку  В-ЈНОП бр. 30/13 или електронским путем на е-мail адресe:  
e - mail: tihomir.tasic@jugoistok.com., е-mail: milan.zlatanovic@jugoistok.com. или путем 
факса; 017/ 422-981. 

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева, послати одговор у писаном 
облику подносиоцу захтева и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
својој интернет страници. 
 Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом у складу са чланом 20. Закона. 
 
 
3.18 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Наручилац може, после отварања понуда, писаним путем или електронским 
путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача и/или 
његовог подизвођача, односно учесника заједничке понуде.   

Понуђач је дужан да поступи по захтеву Наручиоца, односно достави тражена 
објашњења и омогући непосредни увид. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

 
3.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2. учинио повреду конкуренције; 
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који 
су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ 
наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

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

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

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

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. 
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 
чланова групе понуђача.  

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне 
набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити 
као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења 
уговорних обавеза. 
 Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у да 
приликом закључивања уговора, купцу достави бланко сопствену (соло) меницу, без 
протеста, прописно потписану, оверену и регистровану код своје пословне банке, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте менице  у износу не већем од 10% од вредности 
понуде без обрачунатог ПДВ-а висини и њено подношење надлежној банци у циљу 
њене реализације, као средство обезбеђења уговора за добро извршење посла, а која 
ће се продавцу вратити по потписивању Записника о примо-предаји робе - без 
примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 
3.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ И ДРУГИХ ПРОПИСА 
 

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 понуђач гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине (Образац 5.) из конкурсне документације. 

 

3.21 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

3.22 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
 
      Рок важења понуде који не може да буде краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда.                                                          

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, 
као неприхватљива.  
    
3.23 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за 
заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року 
од највише 8 дана.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. понуђач 
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може 
због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 
заштиту права. 

Ако понуђач  коме је додељен уговор не потпише уговор у наведеном року, 
Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 

Ако је у случају из предходног става због методологије доделе пондера потребно 
утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити 
стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 
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Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавциу случају испуњености услова из члана 112. став 2. 
тачка 5. Закона, у ком случају ће изабрани понуђач ће бити позван да приступи 
закључењу уговора у року од највише 8 дана. 
 
3.24 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде (образац бр.9 конкурсне документације).  

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови 
прибављања средства обезбеђења. 
 
3.25 ПОДАЦИ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 

Садржину понуде чине сви докази о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона о 
јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној 
документацији, као и тражени потписани, попуњени и оверени обрасци и изјаве 
предвиђени конкурсном документацијом. 

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове 
из позива и конкурсне документације. 
 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку 
стручне оцене утврди да докази који су достављени у погледу испуњености 
тражених услова за избор најповољније понуде садрже неистините податке. 

 

 

3.26      ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 
 
 Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. 
Закона, као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена 
добра домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима начини и 
поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки 
(«Сл. гласник РС» бр. 48/13). 

  

3.27 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, 
са назнаком „Захтев за заштиту права В-ЈНОП  бр.30/13“. 

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о 
начину достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 
Београд, Немањина 22-26. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

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 два дана од дана пријема захтева за заштиту 
права. 
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Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике 
Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 
50-016, сврха уплате: републичка административна такса са назнаком набавке на коју 
се односи, В-ЈНОП бр.30/13, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу 
од - 80.000,00 динара. 
 
4.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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; 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 
 

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Понуђач мора да 
 

1. располаже неопходним финансијским капацитетом: Понуђач располаже 
неопходним финансијским капацитетом ако шест месеци пре дана објављивања 
позива за подношење понуда имао 0 (нула) дана  неликвидности.     

                          
2. располаже довољним техничким капацитетом ако понуђач поседује:  
- најмање једно возило у власништву, закупу или лизингу, 

- опрему и средства неопходна за извршење предметне набавке. 

3. располаже довољним кадровским капацитетом,  да има : 
 -   потребан број радника за испуњеност услова за извршење предметне 
      набавке. 
 
4. Докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно  

    претходни стечајни поступак. 

 

5. Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

 

 
4.3  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави доказе да испуњава обавезне услове за учешће 
у поступку јавне набавке у складу са Законом, и то: 
 

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

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 
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре, 

3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда и  

4). Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 
 
Правно лице: 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда;  

2) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

 извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица; 

 извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 
Вишег суда у Београду; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту 
пребивалишта. 
Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене 
евиденције. 

3) потврде Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа 
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности; за стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште; 

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; за стране понуђаче потврда 
надлежног пореског органа државе у којој има седиште. 
 
Доказ из тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Доказ из тачке 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда. 
 
Предузетник: 
 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
одговарајућег регистра; 

2) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

3) Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности; 
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4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

 
Доказ из тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Доказ из тачке 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда. 
 
Физичко лице: 
 

1) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

2) Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова; 

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

 
Доказ из тачке 1) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Доказ из става 1. тачка 2) мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда. 
 
ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА У ПОНУДИ ДОСТАВИ ДОКАЗЕ ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ 
УСЛОВЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ, И ТО: 
 
Докази осталих услова 
 

1. Докази неопходног финансијског капацитета: Потврда о броју дана неликвидности 

издата од стране Народне Банке Србије. 

      2. Докази довољног техничког капацитета:  

- Изјава понуђача о довољном кадровском и техничком капацитету за 

реализацију предметне јавне набавке (Образац бр. 6 конкурсне документације) 

 

3.  Докази довољног кадровског капацитета:  

- Изјава понуђача о довољном кадровском и техничком капацитету за 

реализацију предметне јавне набавке(Образац бр. 6 конкурсне документације).  

 

4. Доказ да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, одн. 

претходни стечајни поступак: Потврда Агенције за привредне регистре 

      5. Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
 - ако је у току претходне три пословне  године (2010. 2011. и 2012.), испоручио  
 добра    која су предмет јавне набавке  у износу од   најмање 1.000.000,00  
 динара,  за сваку  годину посебно.  (Обрасци од бр. 14 до 19 конкурсне 
 документације). 
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  4.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОДИЗВОЂАЧ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 80. ЗАКОНА 
 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са 
капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на 
ангажовање подизвођача. 
 
 
4.5  УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 81. ЗАКОНА 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем 
доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона 
понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим 
одељком конкурсне документације. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
 
4.6 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито 
наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине. 

У вези са овим условом понуђач у понуди доставља потписану и оверену изјаву - 
Образац 5. из конкурсне документације. 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно 
подизвођач, у своје име. 
 
4.7 НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 
1. тачка 1) до 4) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 
дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 

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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5.      УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

- у Табели 1. у колону бр. 2. уписује се тип и произвођач понуђеног предметног 
добра 

- у колону бр. 4. уписује се јединична цена понуђеног добра изражена у динарима 
без обрачунатог ПДВ-а 

- у колону бр. 5. уписује се јединична  цена за сваку позицију понуђеног добра  са 
ПДВ-ом                     

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђеног добра 
без обрачунатог ПДВ-а (збир  колоне бр. 4) 

- у ред бр.II - уписује се порез 20% 
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђеног добра 

са обрачунатим ПДВ-ом (збир  колоне бр. 5) 
- у Табелу 2. за сваку позицију из табеле 1. Обрасца бр.2. Структура цене 

заокружити порекло произведеног добра, унети назив државе у којој је 
произведено понуђено добро и назив произвођача добра (само за добра). 

- у поље предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања 
обрасца структуре цене. 

- на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом 
оверава и потписује образац структуре цене. 

 
 
 
 
6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ 
ПОНУДЕ 
 

 Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети избором најповољније понуде 
примењујући критеријум најниже понуђене цене уз преференцијални третман 
домаће привреде у корист домаћег понуђача. Избор између достављених понуда 
применом критеријума најнижа понуђена цена вршиће се рангирањем понуда на 
основу укупног износа понуде из обрасца понуде уз преференцијални третман 
домаће привреде. 
 Понуда са најнижим укупним износом понуде ће бити прворангирана. 
Након коначне оцене, у случају понуда са истим укупним износом понуде, приоритет 
има понуда понуђача са најдужим понуђеним роком плаћања.            

 

 
 
6.1 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
  

Понуде се подносе у једном примерку, на читко попуњеном обрасцу који је 
саставни део конкурсне документације, а у складу са Упутством за сачињавање понуде. 
 Сви обрасци који чине саставни део Конкурсне документације, а који се 
наручиоцу достављају у прилогу понуде, морају бити потписани од стране одговорног 
овлашћеног лица и оверени печатом.   
 

 

7.     ОБЈАШЊЕЊА УЗ  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
7.1       Модел уговора 
 
Понуђач попуњава модел уговора тако што: 

- уписује назив, место, адресу и име и презиме лица овлашћеног за заступање 
Продавца; 

- уписује податке о подизвођачима или учесницима заједничке понуде (уколико 
понуда није поднета самостално); 
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- уписује остале податке о продавцу (понуђачу); 
- у уводној напомени, алинеја 2 уписује број и датум понуде; 
- у чл.1. уписује податке о типу предмета набавке и податке о произвођачу 
- у чл.2. уписује износ уговорене цене без ПДВ-а и са ПДВ-ом и словима износ   

уговорене цене са ПДВ-ом у складу са понудом. На исти начин понуђач поступа 
како у ставу 1 овог члана, тако и у ставу 2 овог члана. 

- У чл.3. уписује се број дана одложеног плаћања. 
- у чл.4. уписује се број дана који представља укупни број дана од пријема 

поруџбине. 
- у чл.10. уписује број месеци који представљају гарантни рок за понуђена добра. 
- печат и потпис лица овлашћеног за заступање Продавца. 

 
 Са Понуђачем, чија понуда буде прихваћена као најповољнија, потписаће се 
уговор у складу са моделом уговора. 
 Овлашћени наручилац задржава право да приликом  закључивања уговора  
измени модел уговора у смислу изостављања непотребних (празних)  рубрика, с тим да 
се основна садржина из модела уговора не може мењати.  
 Уколико као најповољнија понуда буде изабрана понуда са учешћем подизвођача 
у уговор ће се унети подаци о подизвођачима и утолико ће се  уговор разликовати од 
модела уговора.   
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Образац бр.1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
                                                                                                            В-ЈНОП бр. 30/13 

 

 
 На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке 
добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у отвореном поступку, В-ЈНОП 
бр.30/13, објављеног дана _________.2013. године на Порталу јавних набавки, 
подносимо 
 

П О Н У Д У 
 

Број __________ од ___________ 
 
 

1 Назив понуђача  

2 Адреса и седиште понуђача  

3 Матични број  

4 Порески идентиф.број  

5 Број телефона  

6 Број телефакса  

7 E-маil  

8 Овлашћена контакт особа  

9 Број текућег рачуна понуђача  

10 
Укупна цена без обрачунатог 
ПДВ-а 

_______________________ динара 

11 
Укупна  цена са обрачунатим 
ПДВ-ом 

_______________________ динара 

12 Начин и услови плаћања 
_____ дана од дана потписивања Записника о 
примопредаји предметних добара - без 
примедби и пријему фактуре  

13 Рок испоруке   Рок испоруке ______ календарска дана (макс. 3 
дана) од захтева наручиоца 

14 Гарантни рок ______ месецa/и (мин.12) од дана испоруке  

15 Рок важења понуде 
______  дана од отварања понуде  ( не може да 
буде краћи рок од 60 дана од дана отварања 
понуда).                                                          

16 Место испоруке  
-,,Ф-ко'' магацин Електродистрибуције Врање у 
Врању 

 
 
 
17.Понуда се  подноси:(заокружити  а), б) или в)) 

а) самостално 
б) са подизвођачем 
в) као заједничку понуду 
 

18.Подаци о подизвођачу: (навести назив, седиште, матични број и пиб  подизвођача, 
контакт) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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19.Подаци о учесницима заједничке понуде:(навести назив, седиште, матични број и 
пиб свих учесника у заједничкој понуди, контакт) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
20. Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као 
и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 
_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима царине, трошковима транспорта 

опреме и који испоручује продавац, као и са свим осталим зависним трошковима, који 
се односе на предмет јавне набавке. 
 
 
 

       За понуђача, 
                                                   

                       (м.п.)                  __________________________ 
                                                                      (потпис) 

 
__________________________ 

   (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
     (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
 
 
Напомена: 
Уколико понуђач наступа без учешћа подизвођача, не попуњава тачку 18. а ако не 
подноси понуду као заједничку не попуњава тачку  19. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Уколико подносе заједничку понуду, понуђачи из групе морају доставити споразум којим 
се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
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Образац бр.2 
В-ЈНОП бр. 30/13 

 
 
               Поводом Вашег позива за подношење понуда за избор најповољније понуде и 
закључење уговора о јавној набавци добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  
у отвореном поступку, В-ЈНОП бр.30/13, а на основу наше понуде под 
бр.___________од _____________2013. године, достављамо Вам 

 
СТРУКТУРУ  ЦЕНЕ 

Табела 1. 

 1 2 3 4 5 

Р.бр. Назив добра    ј/м 

 
коли
чина 

 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  (у 

динарима) 

Јединична цена са 
ПДВ-ом (у динарима) 

1.  
Моторно уље за дизел и 

бензинске моторе 15W40 
L 1   

2.  
KASTROL 505 01 5W40   

или еквивалент 
L 1   

3.  
TOTAL GUARZ 7000 10W40 

FUL     или еквивалент 
L 1   

4.  
OPEL GM 5W30 SUPER 

SINTETIK    или еквивалент 
L 1   

5.  
KASTROL  5W-30  или 

еквивалент 
L 1   

6.  HIDROL HD-46 L 1   

7.  Уље за мењаче 90W L 1   

8.  Уље за мењаче 75 W 80 L 1   

9.  Уље за управ.ATF L 1   

10.  Уље за кочнице L 1   

11.  TOVATNA MAST LM-2 Kg 1   

12.  MAST-LGEP- za- SKF Kg 1   
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13.  VD-40 spej 200ml или екв. Kom 1   

14.  

Течност за прање 

ветробранског стакла                          

АUTО ГЛАС  или 

еквивалент 

L 1   

15.  Антифриз концетрат 100% L 1   

16.  Течност за хлађење GR-12 L 1   

17.  Уље за ланац ''TESTEROL''  L 1   

18.  Уље за мешавину ''STIHL'' L 1   

I 
Укупно јединична  понуђена цена у 
динарима без ПДВ-а збир колоне бр.4  
 

 

II ПДВ 20% 
 

III 
Укупно понуђена јединична цена у 
динарима са ПДВ-ом  збир колоне бр.5  
(I+II) 

 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави  уверење/атест/ сертификат о испуњености 
услова у погледу квалитета издато од стране надлежне институције за испитивање и 
контролу квалитета као доказ да предметна добра задовољавају техничке захтеве и 
стандарде прописане за ту врсту добара у складу са важећим прописима. 
Контрола  испоручених добара ће се спроводити и од стране добављача и од стране 
наручиоца у складу са законским прописима. 
 
Напомена: Вредност испоруке добара из понуде, не може да буде већа од  планиране 
вредности која је одобрена за извршење ЈН. 

Табела 2. 
 

Р.бр. 
Назив добра Земља порекла и произвођач 

1.  
Моторно уље за дизел и 

бензинске моторе 15W40 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

2.  
KASTROL 505 01 5W40   

или еквивалент 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 
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3.  

TOTAL GUARZ 7000 

10W40 FUL     или 

еквивалент 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

4.  

OPEL GM 5W30 SUPER 

SINTETIK    или 

еквивалент 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

5.  
KASTROL  5W-30  или 

еквивалент 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

6.  HIDROL HD-46 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

7.  Уље за мењаче 90W 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

8.  Уље за мењаче 75 W 80 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

9.  Уље за управ.ATF 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

10.  Уље за кочнице 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 
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Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

11.  TOVATNA MAST LM-2 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

12.  MAST-LGEP- za- SKF 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

13.  VD-40 spej 200ml или екв. 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

14.  

Течност за прање 

ветробранског стакла                          

АUTО ГЛАС  или 

еквивалент 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

15.  Антифриз концетрат 100% 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

16.  Течност за хлађење GR-12 

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

17.  Уље за ланац ''TESTEROL''  

Добро  је произведено у:   
а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

18.  Уље за мешавину ''STIHL'' Добро  је произведено у:   
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а) земљи – Републици Србији,  
б)иностранству-_________________________                                                                                         
                               (навести назив земље порекла добара) 

 
Произвођач добра је:  
______________________________________ 
 (навести назив произвођача добара) 

 
      За понуђача, 

                                                   
                       (м.п.)                  __________________________ 
                                                                     (потпис) 

 
__________________________ 

   (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
      (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
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Образац бр.3 
В-ЈНОП бр. 30/13 

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

Назив  

Седиште (пуна адреса)  

Матични број  

Порески број (ПИБ)  

Лице за контакт  

e-мail адреса  

Телефон  

Факс  

 
 
 

      За понуђача, 
                                                   

                       (м.п.)                  __________________________ 
                                                                      (потпис) 

 
__________________________ 

   (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
        (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
 

  
 

Напомена: Образац бр.3 - Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који 
понуду подносе саподизвођачем. 
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, 
попунити за сваког подизвођача и доставити у понуди. 
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Образац бр.4 
В-ЈНОП бр. 30/13 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

Назив  

Седиште (пуна адреса)  

Матични број  

Порески број (ПИБ)  

Лице за контакт  

e-мail адреса  

Телефон  

Факс  

Број текућег рачуна  

 
 

        За понуђача, 
                                                   

                       (м.п.)                  __________________________ 
                                                                      (потпис) 

 
__________________________ 

   (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
       (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
 

       
 
Напомена: Образац бр.4   Подаци о понуђачу  учеснику  заједничке понуде се 
попуњава само у случају подношења  заједничке понуде. 
Овај образац се фотокопира и попуњава га  сваки учесник  заједничке понуде и 
доставља у понуди. 

 
 

Образац бр.5 
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В-ЈНОП бр.30/13 
 
 
 

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

 
 
 

И З Ј А В У  
 

У својству ____________________  
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
 

_____________________________________________________ 
(пун назив  и седиште) 

 
 
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине. 
 
 

 

 

 

        За понуђача, 
                                                   

                       (м.п.)                  __________________________ 
                                                                      (потпис) 

 
__________________________ 

   (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
       (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
 
 
 
Напомена: Образац бр. 5. се фотокопира и попуњава га  понуђач, сваког подизвођач и 
сваког учесник  заједничке понуде и доставља у понуди. 
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Образац бр.6 

В-ЈНОП бр. 30/13 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ И ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

у својству понуђача 
(носиоца посла у заједничкој понуди) 

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 
_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 
 
 

располажемо довољним кадровским и техничким капацитетом за реализацију уговора на 
основу спроведене јавне набавке број В-ЈНОП бр.30/13, набавка добара са сукцесивном 
испоруком: уља и мазива,  у отвореном поступку,  
 
 
 

 
                     За понуђача, 

                                                   
                               (м.п.)                        __________________________ 
                                                                                    (потпис) 

 
__________________________ 

                 (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
                      (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
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Образац бр.7 
В-ЈНОП бр. 30/13 

 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо следећу 

 
 
 
 

И З Ј А В У  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

у својству понуђача 
(носиоца посла у заједничкој понуди) 

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 
_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 
 
 

подноси (заједничку) понуду независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 

 

 
 
 

 
 

                    За понуђача, 
                                                   

                       (м.п.)                                __________________________ 
                                                                                   (потпис) 

 
__________________________ 

                 (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
                      (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
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Образац бр.8 

В-ЈНОП бр. 30/13 
 

 

   
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо 
следећи: 
 
 
 
 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 

 
                    За понуђача, 

                                                   
                       (м.п.)                                __________________________ 
                                                                                   (потпис) 

 
__________________________ 

                 (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
                      (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
 
 
 
 
 
Напомена:Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. 
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Образац бр.9 
В-ЈНОП бр. 30/13 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да у потпуности прихватамо услове из позива за 
достављање понуда за доделу уговора о јавној набавци, као и конкурсне документације, а који 
се односе на јавну набавку добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у отвореном 
поступку, В-ЈНОП бр.30/13. 
 

 
                    За понуђача, 

                                                   
                       (м.п.)                                __________________________ 
                                                                                   (потпис) 

 
__________________________ 

                 (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
                    (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
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Образац бр.10 
В-ЈНОП бр. 30/13 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да смо сагласни да наручилац реализује нашу сопствену 
(соло) меницу, без протеста, коју смо доставили у прилогу понуде, као средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде, у износу не већем од 10%  од понуђене цене без 
обрачунатог ПДВ-а, уколико се стекну услови за реализацију предметне менице у складу са 
одредбама тачке 3.15 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, Обрасца УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ, а које Упутство је саставни део конкурсне 
документације, односно уколико након отварања понуда, одустанемо од понуде или уколико 
будемо изабрани за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара са сукцесивном 
испоруком: уља и мазива,  у отвореном поступку, В-ЈНОП бр.30/13 и нама буде додељен уговор 
о предметној јавној набавци добара, а ми се не одазовемо позиву наручиоца да, у року од три 
дана од дана пријема позива наручиоца или у неком другом року који одреди наручилац, 
закључимо одговарајући уговор у  циљу реализације предметне јавне набавке или одбијемо да 
закључимо уговор у истим роковима. 

Уједно изјављујемо да смо сагласни да наручилац реализује поменуту меницу, под горе 
наведеним условима, без обавезе наручиоца да нас посебно обавести да су се стекли услови 
за реализацију предметне менице.  
 

 
                    За понуђача, 

                                                   
                       (м.п.)                                __________________________ 
                                                                                   (потпис) 

 
__________________________ 

                 (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
                      (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
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Образац бр.11 
В-ЈНОП бр.30/13 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег 
понуђача у поступку јавне набавке добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у 
отвореном поступку, В-ЈНОП бр.30/13, најкасније приликом закључења уговора, доставити 
наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство финансијског 
обезбеђења уговора ради доброг извршења посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу 
предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу 
наплате.  
 

 
                    За понуђача, 

                                                   
                       (м.п.)                                __________________________ 
                                                                                   (потпис) 

 
__________________________ 

                 (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
                    (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
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                                                                                                                                          Образац бр.12 

   В-ЈНОП бр.30/13 
 
 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

  
 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег 
понуђача у поступку јавне набавке добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у 
отвореном поступку, В-ЈНОП бр.30/13, најкасније приликом закључења уговора, доставити 
наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, ради отклањања грешака у 
гарантном року, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и 
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

 
                    За понуђача, 

                                                   
                       (м.п.)                                __________________________ 
                                                                                   (потпис) 

 
__________________________ 

                 (читко навести име и презиме) 
 

 __________________________ 
                      (навести функцију) 

У ____________________________, 
 
Дана ____.____.________. године. 
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ОБРАЗАЦ  13 
Модел уговора  

УГОВОР 

О КУПО-ПРОДАЈИ РОБЕ СА СУКЦЕСИВНОМ ИСПОРУКОМ 

(В-ЈНОП бр. 30/13) 

 
Закључен између: 
 

1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из 
Ниша, Огранак Е.Д. Врање, са седиштем у ул: Жикице Јовановића Шпанца бр 21, са ПИБ-ом 
104196932, са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 205-12852-41  код Комерцијалне банке, 
које заступа директор Зоран Кнежевић, дипл.маш.инж., (у даљем тексту: Купац) с једне стране и                 
 

2. „____________“ ________, улица ______ бр. ___, Матични број __________, 
уписан у регистар привредних субјеката ____________, шифра делатности _____, текући рачун 
______ (_________ банка), ПИБ ________, које заступа ___________, директор (у даљем тексту: 
Продавац), с друге стране.  

 
______________________________                                                                        
______________________________ 

______________________________                                        /понуђачи из групе понуђача/           
______________________________ 
                        /подизвођачи/                                                                                               

 

 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 

 да је Купац на основу члана  32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 124/12), спровео отворени поступак, за набавку добара са 
сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у отвореном поступку, В-ЈНОП бр.30/13 према 
Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, која је саставни део овог уговора; 

 

 да је Продавац доставио  прихватљиву Понуду број _______ од ______ 2013. године, која 
је саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда);  
 

 да је Купац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку 
(број________) о додели уговора и изабрао Понуду Продавца, као најповољнију;  

 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 1. 
 
 

 
      ___________________________ 

(м.п.)                        (потпис одг. лица понуђа) 
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 Предмет уговора је набавка добара са сукцесивном испоруком: уља и мазива,  у 
отвореном поступку, В-ЈНОП бр.30/13,  и ближе је одређен Понудом Продавца бр. _________ 
од 2013. године и Обрасцем структуре цене, а која документа се налазе у прилогу овог уговора 
и чине његов саставни део. 
 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Члан 2. 
 

 
 Продавац продаје, а купац купује робу која је предмет овог уговора према појединачним 
ценама датим у прихваћеној понуди  продавца. 
 У цену из претходног става, укалкулисани су и сви зависни трошкови до места 
испоруке (франко магацин ЕД Врање), као и све остале зависне трошкове. 
 
 Укупна вредност испоруке добара из понуде,  по овом уговору, не може да буде већа од  
 
 планиране вредности  у износу од _______________ динара без ПДВ-а, односно  
 
______________ динара са припадајућим ПДВ-ом ( и словима:________________ 00/100 ).  
 
 (Напомена: износе попуњава стручна служба ПД ЈУГОИСТОК Огранак ЕД Врање) 
      
 
 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 Купац ће уговорену цену платити на рачун Продавца на следећи начин: 

за испоручена добра уплатом на рачун Продавца, у року од _____ дана од пријема фактуре 
(рачуна), у динарима, тј. потписивања Записника о квантитативном пријему – без примедби. 
 Уговорне стране су се споразумеле да основ за издавање рачуна од стране Продавца 
буде обострано потписани Записник о квантитативном пријему предметних добара - без икаквих 
примедби купца. 
 
РОК ИСПОРУКЕ  
 

Члан 4. 
  
Продавац се обавезује да робу која је предмет овог уговора, испоручи у року и на начин под 
условима из прихваћене понуде продавца, и то у року од ______ дана по пријему поруџбине. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члaн 5. 
 

 Уколико, кривицом Продавца,  дође до прекорачења рока из члана 4. који представља 
битан елемент овог уговора, Наручилац може одржати уговор на снази о чему је дужан да 
писменим путем обавести Продавца. У том случају, Продавац је дужан да плати уговорену 
казну за сваки дан задоцњења у  висини од 0,5% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом, с 
тим да укупан износ уговорене казне не може да пређе 5% укупне уговорене  вредности добара 
са ПДВ-ом. 
 

Члaн  6. 
  ___________________________ 

(м.п.)                        (потпис одг. лица понуђа) 



 Page 39 of 47 

 У случају наступања више силе, уговорени рок испоруке продужава се најмање за време 
трајања више силе.                                                                                                                
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које Продавац не 
може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје обавезе по овом уговору, а које 
догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 

  
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 
 

 Продавац се обавезује да предмет уговора из члана 1. овог уговора испоручи по 
клаузули "Ф-цо магацин" у седишту Електродистрибуције Врање.  
 
 Евентуално настала штета приликом транспорта предметне робе до места испоруке, 
односно ризик случајне пропасти ствари до момента испоруке, пада на терет Продавца. 
 
 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 
 

Члан 8. 
 

 Квантитативни и квалитативни пријем предмета уговора из члана 1. овог уговора 
обавиће се у свему према поглављу 2. Подаци о предмету јавне набавке и спецификација 
захтева која је саставни део Конкурсне документације за предметну јавну набавку. 
 У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан   да отклони све 
недостатке, а најкасније у року од пет дана од дана пријављивања недостатка.  
 

 
Члан 9. 

 
 
 Пријем предмета уговора обавиће се у магацину у седишту Купца потписивањем 
Записника о квантитативном и квалитативном пријему – без примедби и  отпремнице и 
провером: 

- да ли је испоручена поручена  количина; 
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању и са гаранрним листом; 
- да ли су добра без видљивог оштећења; 
- да ли  је уз  испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у 

конкурсној документацији. 
 
 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 10. 

 
 Продавац гарантује Купцу за квалитет испоручених добара  и њихову функционалност. 
Гарантни рок за добра која чине  предмет овог уговора је _____ месеци/а (минимално 12 
месеци) од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему – без 
примедби.  
 Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све недостатке 
испоручене робе која ја предмет овог уговора.  
 
 

  ___________________________ 
(м.п.)                        (потпис одг. лица понуђа) 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 11. 
 
Меница за добро извршење посла 
 
 Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључивања уговора, купцу достави бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, оверену и регистровану код своје 
пословне банке, као и овлашћење купцу за попуњавање исте менице у износу не већем од 10% 
од уговорене вредности  без ПДВ-а и њено подношење надлежној банци у циљу њене 
реализације, као средство обезбеђења уговора за добро извршење посла, а која ће се 
продавцу вратити по потписивању Записника о примо-предаји робе - без примедби, уколико се 
не стекну услови за њену реализацију. 
 Уколико Продавац не достави меницу за добро извршење посла у року из претходног 
става, сматраће се да је Продавац одустао од закључења овог уговора, те да овај уговор неће 
производити никакво правно дејство. 
 Купац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да Продавац 
не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока испоруке, предвиђених овим 
уговором. 
  
Меница за отклањање недостатака у гарантном року 
 

Члан 12. 
 
 Приликом закључења овог уговора, поред менице из претходног члана продавац се 
обавезује да купцу преда и бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, 
оверену и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење купцу за попуњавање исте 
менице у износу не већем од 10% од уговорене вредности  без обрачунатог ПДВ-а и њено 
подношење надлежној банци у циљу њене реализације, као средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року, а која ће се продавцу вратити по истеку рока од 30 дана 
од дана истека гарантног рока, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 Купац је овлашћен да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе које се односе на на начин, услове и рок 
извршења обавеза у гарантном року. 
                    
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 13. 
 

 Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга 
страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава 
обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

        
 У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед 
чега сматра овај уговор раскинутим.  
 
 
 
 
 ПРИМЕНА УГОВОРА 

Члан 14. 
 

  ___________________________ 
(м.п.)                        (потпис одг. лица понуђа) 
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 Овај уговор се примењује почев од наредног дана од дана обостраног потписивања од 
стране овлашћених лица  уговорних страна. 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

 
 У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од стране једне уговорне 
стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду штете.  
 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 

Члан 16. 

 

 У случају колизије текстова Уговора, Конкурсне документације и Понуде првенствено се 
примењују одредбе Уговора, затим текст Конкурсне документације и на крају Понуде. 
 

 

Члан 17. 

 

 Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом овог уговора 
решавају споразумно, у супротном уговара се Привредног суда у Лесковцу. 

 

Члан 18. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири)  истоветна примерка од којих по два примерка припадају 
свакој од уговорних страна.  

 

 

                            За  купца,                                                                        За продавца, 

                         ДИРЕКТОР                                                                         ДИРЕКТОР 

 

         _____________________________                                                _________________________ 

        (Зоран Кнежевић, дипл.маш.инж) 
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ОБРАЗАЦ  14 
В-ЈНОП бр. 30/13 

 
 
 
 
(Модел референц листе понуђача за 2010. годину) 

 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2010. ГОДИНУ  
 

 
Р.Б. 

 
Назив добара 

 
Датум 

испоруке 

 
Вредност 

испоручених 
добара 

 
Назив и седиште 
купца/наручиоца 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

 
6. 

    

 
7. 

    

 
                                                                          
УКУПНО: 

 

                                                                         
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 
 

 

 

У_________________ ,                                                                Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                                   понуђача 
Дана ____________20__. године.                                                 _____________________              

М.П. 
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ОБРАЗАЦ  15 

В-ЈНОП бр. 30/13 

 

 

 

 
 
(Модел референц листе понуђача за 2011. годину) 
 

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2011. ГОДИНУ  
 

Р.Б. 
 

Назив добара 
 

Датум 
испоруке 

 
Вредност 

испоручених 
добара 

 
Назив и седиште 
купца/наручиоца 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

 
6. 

    

 
7. 

    

 
                                                                          
УКУПНО: 

 

                                                                         
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 
 

 

У_________________ ,                                                                Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                                   понуђача 
Дана ____________20__. године.                                                 _____________________              

М.П. 
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ОБРАЗАЦ  16 

В-ЈНОП бр. 30/13 

 
 
 
(Модел референц листе понуђача за 2012. годину) 
 
 

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2012. ГОДИНУ  
 

Р.Б.  
Назив добара 

 
Датум 

испоруке 

 
Вредност 

испоручених 
добара 

Назив и седиште 
купца/наручиоца 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

 
6. 

    

 
7. 

    

 
                                                                          
УКУПНО: 

 

                                                                         
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 
 
У_________________ ,                                                                Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                                   понуђача 
Дана ____________20__. године.                                                 _____________________              

М.П. 
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ОБРАЗАЦ  17 
В-ЈНОП бр. 30/13 

 
 
 
(Модел потврде за 2010. годину) 

 
 

 
Назив референтног купца  __________________________ 
Седиште     __________________________ 
Улица и број    __________________________ 
Телефон    __________________________ 
Матични број   __________________________ 
ПИБ     __________________________ 
 
 

П О Т В Р Д А 
 
којом потврђујемо да је ______________________________ у 2010. години извршио 
испоруку добара  за наше потребе             (назив понуђача)        
                                                 
________________________________________ у укупној вредности без ПДВ – а од  
                       (назив добара) 

__________________динара. 
 
Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа 
у  
                                                                                                                  (назив понуђача) 
отвореном поступку јавне набавке добара  са сукцесивном испоруком: уља и мазива,            
В-ЈНОП бр.30/13,  и у друге сврхе се не може користити. 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати или се може  доставити 
друга потврда од Референтног купца која такође садржи све податке који су садржани у 
датом примеру потврде. 
 
 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 

 
У________________ ,                                                                    Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                                   купца 
Дана ____________20__. године.                                                 __________________              

М.П. 
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ОБРАЗАЦ  18 

В-ЈНОП бр. 30/13 

 
 
 
 
(Модел потврде за 2011. годину) 
 

 
 
Назив референтног купца   __________________________ 
Седиште     __________________________ 
Улица и број    __________________________ 
Телефон    __________________________ 
Матични број  __________________________ 
ПИБ     __________________________ 
 
 
 
 

П О Т В Р Д А 
 
којом потврђујемо да је ______________________________ у 2011. години извршио 
испоруку добара  за наше потребе             (назив понуђача)        
                                                 
________________________________________ у укупној вредности без ПДВ – а од  
                       (назив добара) 

__________________динара. 
 
Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа 
у  
                                                                                                                  (назив понуђача) 
отвореном поступку јавне набавке добара  са сукцесивном испоруком: уља и мазива,            
В-ЈНОП бр.30/13,  и у друге сврхе се не може користити. 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати или се може  доставити 
друга потврда од Референтног купца која такође садржи све податке који су садржани у 
датом примеру потврде. 
 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 

 
У________________ ,                                                                    Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                                   купца 
Дана ____________20__. године.                                                 __________________              

М.П. 
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ОБРАЗАЦ  19 
В-ЈНОП бр. 30/13 

 
 
 
(Модел потврде за 2012. годину) 
 

 
Назив референтног купца   __________________________ 
Седиште     __________________________ 
Улица и број    __________________________ 
Телефон    __________________________ 
Матични број     __________________________ 
ПИБ     __________________________ 
 

П О Т В Р Д А 
 
којом потврђујемо да је ______________________________ у 2012. години извршио 
испоруку добара  за наше потребе             (назив понуђача)        
                                                 
________________________________________ у укупној вредности без ПДВ – а од  
                       (назив добара) 

__________________динара. 
 
Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа 
у  
                                                                                                                  (назив понуђача) 
отвореном поступку јавне набавке добара  са сукцесивном испоруком: уља и мазива,            
В-ЈНОП бр.30/13,  и у друге сврхе се не може користити. 
 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати или се може  доставити 
друга потврда од Референтног купца која такође садржи све податке који су садржани у 
датом примеру потврде. 
 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 

 
У________________ ,                                                                    Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                                   купца 
Дана ____________20__. године.                                                 __________________              

М.П. 
 
 


