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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ доо                        
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА бр.110 
БЕОГРАД 
ВЈН бр. 12 /13 
 2013. године 
 
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), (у 
даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС“, број 29/2013), Одлуци бр.187568 од 04.12.2013. године, о 
покретању поступка јавне набавке ВЈН 12/13 и Решења о образовању Комисије бр. 187569 
од 04.12.2013. године,  припремљена је следећа:    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку јавне набавке ВЈН бр. 12/13 
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САДРЖАЈ 
 
 

1) Општи подаци о јавној  набавци:  

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца – Грађевинска дирекција Србије, 

Булевар арсенија Чарнојевића 110, Београд  www.gds.rs 

(2) Врста поступка: отворени поступак 

(3) Предмет јавне набавке:   
 сукцесивна набавкa погонског горива за аутомобиле за 2014. годину  и то: 
 

 Бензин моторни: Безоловни премиум БМБ 95  или одговарајући 

    Дизел гориво: eвро дизел или одговарајући  

Количина горива  која се сукцесивно  набавља зависна је од потреба Наручиоца, с тим да су 
оријентационе количине следеће:  

 Бензин моторни: Безоловни премиум БМБ 95 или одговарајући – највише до 6.000 
литара 

    Дизел гориво: eвро дизел или одговарајући највише  до 21.000 литара 

(4) Опис предмета набавке: сукцесивна набавка погонског горива за аутомобиле за 2014. 
годину. Количина горива  која се сукцесивно набавља зависна је од потреба Наручиоца, с 
тим да су оријентационе количине следеће:  

 Бензин моторни: безоловни премиум БМБ 95 или одговарајући – највише до 6.000 
литара 

 Дизел гориво: Евро дизел или одговарајући - највише  до 21.000 литара 
 

 (5) Назив и ознака из општег речника набавке:   

  Шифра 09134200: Дизел гориво и Шифра  09132100: безоловни бензин 

2) услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова са Изјавама 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду 

4) образац понуде са техничком спецификацијом 

5) образац структуре цене са упутством како да се попуни 

6) модел уговора 

7) образац трошкова припреме понуде 

 8) текст изјаве о независној понуди 

9) контакт Наручиоца 
 
 

http://www.gds.rs/
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 
 

(1) НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА 

Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд,  
www.gds.rs 

(2) СПРОВОДИ СЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

(3) ПРЕДМЕТ И ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ: сукцесивна набавка погонског горива за 
аутомобиле за 2014. годину  и то: 
 

 Бензин моторни: безоловни премиум БМБ 95  

    Дизел гориво: eвро дизел 

Количина горива  која се сукцесивно  набавља зависна је од потреба Наручиоца, с тим да су 
оријентационе количине следеће:  

 Бензин моторни: безоловни премиум БМБ 95 или одговарајући – највише до 6.000 
литара 

    Дизел гориво: eвро дизел или одговарајући највише  до 21.000 литара 

(4) ОЗНАКА У ОПШТЕМ РЕЧНИКУ НАБАВКИ 
 

Шифра 09134200: Дизел гориво и Шифра  09132100: безоловни премиум БМБ 95 

2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА  75. И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА 

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;  

5) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке – лиценцу Агенције за енергетику Републике Србије за обављање делатности: за 
трговину моторним горивима на станицама  за снабдевање возила). 
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Место и датум  М. П. Понуђач 
________________  __________________ 

                                                                                                (потпис овлашћеног лица)       
 
Напомена:   Тачка 5) је сагласна Правилнику о ближим условима и садржини захтева за 
издавање, измену и одузимање лиценце за обављање енергетских делатности и о начину 
вођења регистра издатих и одузетих лиценци („Сл.гласник РС“, бр. 31/2013).             

2) 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОГЛЕДУ 
ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ, ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

Неопходно је да понуђач раполаже са потребним финансијским, техничким и 
кадровским капацитетом,  

ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ 

 2)2.1 Довољан финансијски капацитет под чиме се подразумева: 

 Биланс успеха и Биланс стања остварен у последње две године  (2012. и 2011.): 

 добит у пословању остварена у последње две године (2012. и 2011.) 

2)2.2 Оцена бонитета за последње две године (2012. и 2011.) 

 Без дана блокаде у последње две године (2012. и 2011.)  

2)2.3 Редовна исплата зарада запосленима 

Потребно је да понуђач редовно исплаћује зараде запосленима. 

2)2.4 Понуђач нема неизмирених обавеза према Наручиоцу 

Понуђач нема према Наручиоцу – Грађевинској дирекцији Србије д.о.о, Београд нема 
неизмирених обавеза. 

2)2.5 ако је понуђач у претходне 2 обрачунске године ( 2011. и 2012. година) године 
имао пословни приход у укупном износу од најмање 100.000.000,00 динара (словима: 
стомилионадинара) 

Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да сваки од 
чланова групе понуђача услове у погледу финансијског и пословног капацитета из 
тачке 2)2.1, 2)2.2, 2)2.3 и 2)2.4), док услов из тачке 2)2.5. могу да испуњавају заједно. 
Потребно је да услов из тачке 2)2.3 да испуњава и подизвођач уколико учествује у 
испоруци горива. 

 
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
 
2)2.6 да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно ако има станице за 
испоруку горива -пумпе (бар по једну) у Београду, Суботици, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, 
Чачку, Ужицу и Краљеву, Ваљеву, Врању и  Лесковцу, као и најмање по једну станицу за 
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испоруку горива    на путу Е 75 Суботица-Лесковац и Лесковац-Суботица; да има најмање 40 
станица за испоруку горива -пумпе  на територији Републике Србије. 

 

Важне напомене: Уколико се ради о заједничкој понуди услов техничког капацитета из 
тачке 2)2.6 чланови групе понуђача могу да испуњавају заједно. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачима услов из тачке 2)2.6. може испунити 
заједно са подизвођачима. Уколико ангажује подизвођача, понуђач је обавезан  да 
наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача. 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

2)2.7 Потребно је да на дан објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке, за ову 
јавну набавку понуђач има довољан кадровски капацитет, што значи да има најмање 130 
запослених. 

 
Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 
                                                                                             (потпис овлашћеног лица)           

Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди могуће је да услове услове из тачке  
2) 2.7 који се односе на кадровски капацитет испуњавају заједно чланови групе понуђача.  

2) 3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  

2) 3.1 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. Закона понуђач доказује достављањем следећих 
доказа:  

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

2) извода из казнене евиденције, односно уверења 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; 

3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности; 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода; 
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5) лиценцу Агенције за енергетику Републике Србије за обављање делатности: трговина на 

мало дериватима нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила); 

Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, 
односно слања позива за подношење понуда. 

Правно лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 
приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из 
Закона и ове конкурсне документације. 

Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице. 

Место и датум  М. П. Понуђач 
__________  _____________ 

                                                                                                (потпис овлашћеног лица)                  

2) 3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, 
доказује достављањем следећих доказа: 

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

2) извода из казнене евиденције, односно уверења 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; 

3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или 
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода; 

5) лиценцу Агенције за енергетику Републике Србије за обављање делатности: трговина на 
мало дериватима нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила); 

Доказ из. тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно 
у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом. 

Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, 
односно слања позива за подношење понуда. 

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да приликом 
подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из Закона и ове 
конкурсне документације. 
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Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 

Место и датум: 
 
 
 

 
 
 

М.П. 

 

Понуђач 

 

 
 
 

  
Напомена: Сви додатни услови важе и за предузетнике као понуђаче 

2)4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧЕ У СМИСЛУ  
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА  

 2) 4.1 Биланс успеха и Биланс стања остварен у последње две године  (2012. и 2011.): 

 добит у пословању остварена у последње две године (2012. и 2011.) 

Потребни докази: Доказује се Биланском стања и успеха и позитивним мишљењем 
ревизора, све за последње две године (2012. и 2011.). Позитивно мишљење ревизора се 
доставља за  2012. годину. 

2) 4.2    Оцена бонитета за последње две године (2012. и 2011.) 

 Без дана блокаде  

Потребан доказ: Потврда о бонитету издата од Центра за бонитет Народне банке Србије 

2) 4.3 Редовна исплата зарада запосленима  

Потребан доказ: Обрасци ОПЈ и ОД за октобар месец 2013. године и следећа  

Изјава понуђача 

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су 
запосленима исплаћене зараде са припадајућим порезима и доприносима за месец 
октобар  2013. године. 

Место и датум: 
 
 
 

 
 
 

М.П. 

 

Понуђач 

 

 
 
 

Напомена доказ из тачке 2) 4.3 се подноси и за подизвођача. 

2) 4.4 Понуђач нема неизмирених обавеза према Наручиоцу 
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Доказује се потврдом коју издаје Наручилац – Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд 
на захтев понуђача. 

2).4.5 да је понуђач у претходне 2 обрачунске године ( 2011. и 2012. година) године 
имао пословни приход у укупном износу од најмање 100.000.000,00 динара 
(словима:стодвадесетмилионадинара): 

Доказује се: Билансом стања и Билансом успеха за претходне две  обрачунске године (2011. 
и 2012. година), са мишљењем овлашћеног ревизора. 

ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА  

2) 4.6 да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да има 
станице за испоруку горива - пумпе (бар по једну) у Београду, Суботици, Новом Саду, 
Нишу, Крагујевцу, Чачку, Ужицу и Краљеву, Ваљеву, Врању и  Лесковцу, као и најмање 
по једну станицу за испоруку горива   на путу Е 75 Суботица-Лесковац и Лесковац-
Суботица; да има најмање 40 станица за испоруку горива - пумпе  на територији 
Републике Србије. 
 
Доказује се достављањем Списка станица за испоруку горива -пумпи  на територији 
Републике Србије са назнаком где се налазе, оверен и потписан од стране овлашћеног лица 
и изјавом овлашћеног лица датом под пуном материјалном, кривичном и моралном 
одговорношћу - тачка 2)4.7 

 
Место и датум: 

 
 
 

 
 
 

М.П. 

 

Понуђач 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

2) 4.7 ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 

ПОНУЂАЧ_______________________________________________ , 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 
пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да у смислу Закона и ове 
Конкурсне документације, располаже са довољним техничким капацитетом односно да има 
станице за испоруку горива -пумпе (бар по једну) у Београду, Суботици, Новом Саду, Нишу, 
Крагујевцу, Чачку, Ужицу и Краљеву, Ваљеву, Врању и  Лесковцу, као и најмање по једну 
станицу за испоруку горива  на путу Е 75 Суботица-Лесковац и Лесковац-Суботица; да има 
најмање 40 станица за испоруку горивa -пумпе  на територији Републике Србије. 
 
Изјављујемо под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да 
располажемо са следећим станицама за испоруку горива (пумпама) на територији 
Републике Србије, те да ћемо возилима  Грађевинској дирекцији Србије, уколико наша 
понуда буде прихваћена као најповољнија, омогућити точење горива, сагласно овој 
конкурсној документацији на свим наведеним пумпама) :   
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Ред. 
бр. Локација 

Назив учесника у понуди који 
располаже пумпом 

1. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

2. 

                                                                          
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

3. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

4. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

5. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

6. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

7. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

8. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 
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9. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

10. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

11. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

12. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

13. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

14. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

15. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

16. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

17. 
                                                                            

. 
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. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

18. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

19. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

20 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

21 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

22 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

23 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

24 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

25 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 
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 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

26 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

27 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

28. 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

29 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

30 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

31 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

32 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

33 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 
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34 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

35 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

36 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

37 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

38 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

39 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

40 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

41 

                                                                            
. 
                                                                           
. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

42 
                                                                            

. 
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. 

 подносилац понуде 

 чланица  

 подизвођач (заокружити) 

 
Укупан  број пумпи на територији Републике Србије______________ 

Укупан  број пумпи на територији Града Београда________________ 

 
 
По потреби образац копирати и допунити бројевима и траженим подацима. 
 
  

М.П. ______________________________________ 
                (Потпис овлашћеног лица) 



ВЈН 12/13 

  15/37 

 
 

2) 4.8  ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 
Доказивање: Укупан број запослених доказује се достављањем ППОД обрасца  
октобар месец 2013. године и Изјавом – тачка 2)4.9  
 

2) 4.9 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТ,  

 
Овим под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  изјављујем 
да понуђач (група понуђача),  поседује довољан кадровски капацитет за извођење 
радова који су предмет ове јавне набавке, те да  има најмање 130 запослених  код 
Понуђача (или укупно у чланицама групе Понуђача код заједничке понуде 

 
  Место и датум М. П.          Понуђач 
_____________  _____________________ 

 (потпис овлашћеног лица) 

 

2) 4.10 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА. ОДНОСНО ОВЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач 
(група понуђача)____________________________________________ испуњава све 
обавезне  услове предвиђене у члaну 75. Законa, као и све додатне  услове  за 
учешће у поступку јавне набавке у отвореном поступку ВЈН 12/13 наручиоца 
Грађевинске дирекције Србије д.о.о. из Београда, предвиђене у овој конкурсној 
документацији. 

Место и датум  М. П. Понуђач 
__________  _____________ 

                        (потпис овлашћеног  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                      
 

2 )4.11  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О НЕОПХОДНОМ     ФИНАНСИЈСКОМ И   
ПОСЛОВНОМ  КАПАЦИТЕТУ 

 
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  изјављујем да понуђач 
(група понуђача), ______________________________________________ поседује 
неопходан финансијски и пословни капацитет за у Конкурсној документацији за 
јавну набавку у отвореном поступку, под ознаком ВЈН 12/13 Наручиоца Грађевинска 
дирекција Србије д.о.о, Београд. 
 

Место и датум  М. П. Понуђач 
__________  _____________ 

                                                                                                 (потпис овлашћеног лица)                                
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2) 4.12  ОБРАЗАЦ  ЗА ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Ред 
бр. 

Услови Испуњено 
заокружује 

понуђач 

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

Дат доказ као у Конкурсној документацији 

да        не 

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; 

Дат доказ као у Конкурсној документацији 

да        не 

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

Дат доказ као у Конкурсној документацији 

да        не 

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;  

Дати докази као у Конкурсној документацији 

да        не 

5 Да расположе неопходним финансијским капацитетом 
што значи: 

 добит у пословању остварена у последње две 
године (2012. и 2011.) 

 Без дана блокаде у последње две године (2012. и 
2011.)  

 Редовна исплата запосленима 

 Нема неизмирених обавеза према Наручиоцу 

 понуђач је у претходне 2 обрачунске године ( 2011. и 
2012. година) године имао пословни приход у 
укупном износу од најмање 100.000.000,00 динара 
(словима:стомилионадинара); 

Дати докази као у Конкурсној документацији 

да        не 

6 Да понуђач располаже довољним кадровским    
капацитетом односно са најмање 130 запослених, 

да        не 
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Дати докази као у Конкурсној документацији 

 

7.  Да понуђач располаже довољним техничким  
капацитетом сагласно овој конкурсној документацији који 
подразумева да располаже са довољним техничким 
капацитетом односно да има станице за испоруку горива 
(бар по једну) у Београду, Суботици, Новом Саду, Нишу, 
Крагујевцу, Чачку, Ужицу и Краљеву, Ваљеву, Врању и  
Лесковцу, као и најмање по једну станицу за испоруку 
горива  на путу Е 75 Суботица-Лесковац и Лесковац-
Суботица; да има најмање 40 станица за гориво  на 
територији Републике Србије. 

 

Дати докази као у Конкурсној документацији 

да        не 

   

      

 
  Место и датум М. П.            Понуђач 

__________  _____________ 
                                                                                            (потпис овлашћеног лица)                                                        
 
Напомена: Понуђач попуњава дату табелу заокруживањем једног понуђеног 
одговора за оцену испуњености услова. Испуњеност наведених законских услова, 
као и осталих захтева Наручиоца, доказује се на начин предвиђен Конкурсном 
документацијом. Обавезни услови из члана 75. Закона односе се и на евентуалне  
подизвођаче, а услов редовне исплате зараде запосленима и на подизвођача. 

 

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА У 
ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ 
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом 
примењују се одредбе Закона, других одговарајућих  закона и прописа који 
уређују материју јавних набавки, односно закона, прописа и техничких 
стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке. 

3) 1. Језик понуде 

Понуде се подносе на српском језику. 

3) 2. Попуњавање и овера понуде 

 Понуда се обавезно попуњава на веродостојним примерцима Конкурсне 
документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач при 
попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати 
исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду. Уколико је 
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текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст нечитки, понуда ће 
се одбити као неуредна. 

 Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити округлим 
печатом, а овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне 
документације да потпише и потпис овери округлим печатом, на сваком 
предвиђеном месту у Конкурсној документацији. 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној коверти, 
тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква 
каква је предата. 

 Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или 
заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат. 

 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације 
доставити у запечаћеној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије 
д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, са назнаком: „Понуда 
за јавну набавку у отвореном поступку – гориво ВЈН бр. 12/13– НЕ 
ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса 
понуђача. 

 Конкурсна документација је  доступна на интернет страни наручиоца 
 
3) 3. Партије 
 
Јавна набавка није обликована у партије. 
 
3) 4. Понуда са варијантама 
 
 Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
3) 5. Измена, допуна или опозив понуде 
 
У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у 
питању измена, допуна или опозив понуде.   
 
3) 6. Забрана учествовања у више понуда 

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 
заједничких понуда; 

3) 7. Подизвођачи  

1. Понуђач, уколико ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој 
понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу 
који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача. 

2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона (да  има важећу 
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, за део 
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набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне 
набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона,  
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 
поверио извршење тог дела набавке. 

3. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

4. Понуђач је обавезан да за подизвођача да испуни додатни  услов из ове 
конкурсне документације који се односи на редовну исплату запосленима. 

3) 8. Подношење заједничкe понуде 
 

1. Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи су дужни да, уколико   
            понуду подносе као  заједничку,  то  наведу  у  својој  пријави  попуњавањем  
            одговарајућег обрасца из одељка 4.  Конкурсне документације.   
 

2. Саставни је део заједничке понуде je споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке о:  

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

2.2 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  
2.3 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средствa обезбеђења која су 

предвиђено у овој  конкурсној документацији;  
2.4 понуђачу који ће издати рачун;  
2.5 рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
2.6 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

3. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 

4.  Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 
75. Закона, а додатне услове онако како је дато у овој конкурсној документацији. 

3) 9. Посебни услови јавне набавке 
 
Уговор се закључује са важењем  до 31.12.2014. године 

 
 
3) 10. Валута и обрачун разлике у цени 
 
Цена се у јавној набавци изражава у динарима. Понуђач може да цену у понуди 
изрази у Еврима (EUR), у ком случају се за прерачун у динаре  (РСД), користи 
средњи курс Народне Банке Србије на дан кад је започето отварање понуда, 
сагласно Закону. 
 

3) 11. Начин означавања поверљивих података у понуди  
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Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени само за 
намене ове јавне набавке  и неће бити доступни ниједном лицу изван круга лица 
укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити објављени било 
приликом отварања пријава било у наставку поступка или касније. 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке које не 
садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису јавно доступни, 
као и пословне податке који су интерним  актима учесника означени као поверљиви, 
а у складу са законом који се уређује пословна тајна. Понуђач је дужан да сва 
поверљива документа из достављене документације означи у десном горњем углу 
документа црвеним великим словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора 
стајати потпис лица које потписује понуду, односно обрасце из ове конкурсне 
документације.  
1. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа 
достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у истом 
реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним великим словима 
''ПОВЕРЉИВО'' 
2. Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у 
оквиру понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не одговара 
за поверљивост података који нису означени на захтеван начин. 
3. Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој  јавној 
набавци.  
 
 
3) 12. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје наручилац 

1.   Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. Закона, у  
искључиво у писaном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока 
за подношење пoнуда непосредно или поштом, на адресу Булевар Арсенија 
Чарнојевића бр. 110, Београд, уз напомену ''Објашњења у вези поступка јавне 
набавке у отвореном поступку ВЈН 12/13“ . 

2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да 
заинтересованом лицу у року од три дана пошаље одговор у писаном облику и да 
истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.   

 
3) 13. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје понуђач 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
непосредну контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача у 
документацију  која је доказ за испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке. 

 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, 
односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или 
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 
другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.  

3) 15. Исправка рачунских грешака 
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1. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда.  

2. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена.  

3. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  

3) 16. Увид у документацију од стране понуђача после отварања понуда 

1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о 
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.  

2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у 
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца 
захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да 
заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14. Закона. 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. 

3) 17. Начин комуникације у јавној набавци 
 
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавнe 
набавки одвија се у складу са чланом 20. Закона. Понуђач може од Наручиоца 
тражити  у писаном облику  тражити додатне информације или појашњења.  
 
3) 18. 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.  

Докази за постојање негативних референци су они који су прописани у члану 82. ст 
ав 3. Закона. 

3) 20  Критеријум и допунски критеријум за доделу уговора  
 
Критеријум за избор најповољније понуде је: економски најповољнија понуда.  
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Елементи критеријума за избор најповољније понуде су следећи: 

 

цена евро дизела....................................................................................................до 62 
пондера  

цена  безоловног бензина премиум БМБ 95........................................................до 18 
пондера 

бонус на новчану уплате  Наручиоца.......................................................................до 20 
пондера 
 
Под бонусом на новчане уплате Наручиоца подразумева се да Понуђач приликом 
сваке уплате новчаног износа за картице које су предмет поступка јавне набавке 
изда Наручиоцу картице увећане за одређени проценат у односу на фактурисану и 
уплаћену новчану вредност, за све време трајања уговора. 
 
Пондерисање понуђене  цене евро дизела изводи се према следећој формули: 
 
Понуђена цена 1 литре евродизела/најниже понуђена цена 1 литре евродизела * 62 
 
Пондерисање понуђене цене безоловног бензина премиум БМБ изводи се према 

следећој формули: 
 
Понуђена цена 1 литре безоловног бензина премиум БМБ 95/ најниже понуђена 

цена 1 литре*18 
 
Пондерисање понуђеног бонуса на новчане уплате Наручиоца ће се извести према 

следећој формули: 
(А I / А макс) * 20 где је: 
А макс- из свих понуда максимални понуђени бонус на уплату /изражен у %. 
А I - понуђени бонус на новчану уплату /изражен у %/  понуде која се пондерише 
 
У  ситуацији  када  постоје  две  или  више  понуда  са  једнаким  бројем  пондера, 
изабрана ће бити понуда понуђача који je понудио нижу цену евродизела. 
 
У ситуацији  када  постоје  две  или  више  понуда  са  једнаким  бројем  пондера  и 
једнаким ценама евродизела биће изабрана понуда понуђача са већим бројем 
пумпи на територији Републике Србије,  

3) 21 Посебна обавеза понуђача 

Понуђач достављањем своје понуде по овој конкурсној документацији и њеним 
потписом  потврђује и изјављује под пуном материјалном, моралном и кривичном 
одоговорношћу да је при састављању своје понуде по овој конкурсној 
документацији, да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико јесте ималац права 
на нечему што је неопходно за испуњење обавеза по овом уговору, а у складу са 
прописима којима се уређује интелектуална својина). 

3) 22 Накнада за коришћење патената  
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине сноси понуђач. 
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3) 23 Захтев за заштиту права 

1. Захтев за заштиту права из члана 149. Закона може да поднесе понуђач, 
односно заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача, 
може да поднесе пословно удружење.  

2. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права 
у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

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

4. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

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

6. 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 сагласно члану 149. став 3.Закона  

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

8. Такса за захтев за заштиту права износи 80.000,00 динара 
9.   Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о 

јавним набавкама,прихватиће се:  
      1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана     
        156. Закона о јавним набавкама, која садржи следеће: 
    (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
   (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе 
(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум 
када је уплата таксе реализована); 
    (3)  износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши; 
    (4)  број рачуна буџета: 840-742221843-57; 
    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
    (6)  позив на број: 97 50-016; 
    (7)  сврха: републичка  административна  такса;  број или  другa  ознакa јавне 
набавке на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 
    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 
    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата републичке административне таксе; 
    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о 
извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца 
захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне 
таксе;  
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за 
заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 
у Управи за трезор; 
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
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субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 

3) 24 Уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија ће бити 
закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за 
заштиту права, у сладу са Законом. 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
__________  _____________ 

                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
 

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 12/13 

4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Напомене: Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је 
да достави податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није 
заједничка, понуђач попуњава само један од приложених образаца. Образац се 
може копирати. 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________ 
 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 
 
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 
 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 
 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________ 

 
 

Место и датум  М. П. Понуђач 
__________  _____________ 

                                                                                          (потпис овлашћеног лица)              
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________ 
 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 
 
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 
 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 
 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________ 

 
 

Место и датум  М. П. Понуђач 
__________  _____________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
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4) 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

           а. Самостално 
           б. Заједничка 
           ц. Понуда са подизвођачем 
(заокружити једну од понуђених опција) 
 
 

Место и датум  М. П. Понуђач 
__________  _____________ 

          (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 

4) 3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Напомене: Образац попуњава и подизвођач/и. За тачност података гарантује 
понуђач, односно солидарно понуђачи из групе понуђача. Образац се може 
копирати. 
 

 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________________ 
 
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА : ______________________________________ 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 
 
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 
 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: _______________________________ 

 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 
 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 
 
 
 

Место и датум  М. П. Понуђач 
__________  _____________ 

                                                                                             (потпис овлашћеног лица)           
 
 

 
Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за његово 
попуњавање 
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4) 4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана 
отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, 
понуда ће бити одбијена због битног недостатка. 

 

 Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који 
прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

 Рок важења понуде је _______________ календарских дана од дана 
отварања понуде (не краћи од 30 дана). 

 
 
 

Место и датум 
  

 
М. П. 

 
Понуђач 

__________   _____________ 
               (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                  
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4.5) П О Н У Д А 

 

за сукцесивну набавку за погонско гориво за аутомобиле за 2014.  годину  и то: 
 

 Бензин моторни: безоловни ПРЕМИУМ БМБ 95  

    Дизел гориво: Евро дизел 

Количина горива  која се сукцесивно  набавља зависна је од потреба Наручиоца, с 
тим да су оријентационе количине следеће:  

 Бензин моторни: безоловни ПРЕМИУМ БМБ 95 – највише до 6.000 литара 

    Дизел гориво: Евро дизел највише  до 21.000 литара 

 

Р. 
бр. 

Назив Понуђача 
 

 

1. Адреса и седиште Понуђача 
 

 

2. Број и датум понуде 
 

 

3.  Цена по литри безоловног бензина  премиум 
бмб 95 

 

4. Цена по литри евро дизела  

5. Бонус на новчану уплату  (картице) увећани 
за понуђени %  у односу на  сваку 
фактурисану и уплаћену новчану вредност, за 
сво време трајања уговора)  

 
______% увећања на новчану уплату 
 

6. Опција понуде 
 __________ дана (најмање)60 дана 

7. Напомена: % за који ће се увећати вредност картица и који се неће се мењати за време 
трајања уговора.  
Цена горива која су предмет јавне набавке усклађиваће се за време трајања 
уговора у складу са важећим  прописима. 

 
 
 
 

Место и датум 
  

 
М. П. 

 
Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                  
  Попуњава овлашћено лице Понуђача или овлашћено лице  Групе 
понуђача у опцији Заједничке понуде. 
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4) 6. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 
 

1. Проценат  укупне вредности јавне набавке  који се поверава подизвођачу 
износи ______ %, односно динара без ПДВ. 

 
2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача јесте  

 
 
Напомена: наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности 
јавне набавке. Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи сваки 
поједини подизвођач. 
 
Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за његово 
попуњавање 
 
 

Место и датум 
  

 
М. П. 

 
Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
                
 

 
4) 7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СМИСЛУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

Под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је приликом 
сачињавања ове понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине у складу са прописима 
којима се уређује интелектуална својина. 

 
Место и датум 

  
 

М. П. 

 
Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                   
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4) 8. СПЕЦИФИКАЦИЈА-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗАХТЕВИ 

 
1. Предмет јавне набавке добара: картица за погонско гориво и то: 
 

 бензин: безоловни БМБ 95 или одговарајући 
 дизел: Евро дизел или одговарајући 

 
2.    Количина горива  која се сукцесивно  набавља зависна је од потреба 

Наручиоца, с тим да су оријентационе количине следеће:  

3. Бензин моторни: безоловни ПРЕМИУМ БМБ 95 или одговарајући – највише 
до 6.000 литара 

4.    Дизел гориво: Евро дизел највише или одговарајући  до 21.000 литара 

5. Понуђач је у обавези да горива из претходне тачке испоручује Наручиоцу 
сукцесивно, а према потребама и захтевима Наручиоца. 

 
6. Горива морају да испуњавају услове важећих прописа којом се уређују о 

техничким и други захтеви за течна горива нафтног порекла. Понуђач мора 
да испуњава и  прописане услове у погледу стручног кадра и лиценце за 
обављање енергетских делатности. 

 
7. Цена добара из тачке 1. може се променити само сагласношћу Наручиоца и 

Понуђача. 
 

8. Приликом испоруке горива Понуђач је у обавези да поступа у свему у складу 
са захтевима утврђеним техничким прописима, односно прописима о 
енергетској ефикасности, о заштити од пожара и експлозија и заштити 
животне средине који су неопходни за обављање енергетске делатности. 

 

 
Место и датум 

  
 

М. П. 

 
Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                   
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
за набавку добара картица за погонско гориво и то: 

бензин: безоловни БМБ 95  
дизел: Евро дизел  

 

Количина горива  која се сукцесивно  набавља зависна је од потреба Наручиоца,с 
тим да су оријентационе количине следеће:  

 Бензин моторни: безоловни ПРЕМИУМ БМБ 95 – највише до 6.000 литара 

    Дизел гориво: Евро дизел највишe до 21.000 литара 

        

Р. 
бр. 

Назив Јединица 
мере 

Цена по  
ј. мере 
нето 
/дин./ 

Цена по  
ј. мере 
бруто 
/дин./ 

1. Безоловни бензин Премијум  
БМБ 95 

1 литар   

2. Евро дизел 1 литар   

 
Цена горива која је предмет јавне набавке усклађиваће се за време трајања 
уговора у складу са важећим  прописима. 

 
 
 

Приказати 
цену 

за сваки артикал по 1л 
 
 

 
Место и датум 

  
 

М. П. 

 
Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                   
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6) МОДЕЛ УГОВОРА О   ПРОДАЈИ НАФТНИХ   ДЕРИВАТА 
ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО  

(попуњава понуђач) 
 

 
                                                     
 

УГОВОР   О   ПРОДАЈИ НАФТНИХ   ДЕРИВАТА 
ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО 

  
 
Закључен између уговорних страна:  
 
 
l. ПРОДАВАЦ: ____________________________, ул. _________________________, 

телефон: ______________, матични број: ______________, уписан у 
регистар Привредних субјеката у Београду, регистарски број: 
_______________, шифра делатности: ___________, текући рачун: 
__________________________ код _______________________, ПИБ: 
___________________________, кога по овлашћењу заступа  
_________________________________  (у даљем тексту: Продавац) 

 
 
2. КУПАЦ:    Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића 

бр.110, шифра купца: __________, телефон 011-3209-840 и 3209-
850, матични број: 17354043, уписан у Регистар привредних 
субјеката бр. БД 508/2005, шифра делатности: 4110, текући рачун: 
205-142162-14 код Комерцијалне банке АД, Београд, ПИБ: 
100291007, кога заступа директор Небојша Шурлан, дипл.инж.маш.,( 
у даљем тексту: Купац)  

 
 
I     ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 
 

Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја нафтиних деривата коришћењем картице за гориво 
Продавца (у даљем тексту Картица), у количини бензин моторни: безоловни 
премиум БМБ 95 или одговарајуће – највише до 6.000 литара и дизел највише до 
21.000 литар 
Продавац се обавезује да Купцу  испоручује нафтне деривате на својим бензинским 
станицама под условима из овог уговора. 
Списак бензинских станица Продавца садржан у понуди Продавца на којима Купац 
преузима нафтне деривате у своја возила коришћењем Картице, представља 
саставни део овог Уговора. 
Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих 
моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом нафтних 
деривата који представља саставни део овог Уговора. 
Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво гориво 
наведено у спецификацији из предходног става.  
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Продавац задржава право да не испоручи  нафтне деривате у ситуацијама  које су 
настале као последица технолошко-производних или пословно-оперативних 
проблема.  
 Продавац неће  бити одговоран за  штету коју  би по том основу евентуално могао 
да претрпи Купац.  
 

Члан 2. 
Закључивањем овог Уговора, Купац прихвата сва права и обавезе утврђене 
Општим правилима и условима за издавање и коришћење дебитне картице за 
гориво.  
 
II   ЦЕНА  
 

Члан 3. 
Цена по литри безоловног бензина премиум БМБ 95 или одговарајућег износи 
_________ динара, цена по евро дизела износи ___________ динара, а на дан 
отварања понуда у јавној набавци ВЈН 12/13, односно на дан 08.01.2014. године. 
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са законом и 
подзаконским актима.  
Цене нафтних деривата су цене важеће на дан преузимања робе на бензинским 
станицама Продавца.  
Уколико дође до једностраног повећања цене неког од предметних горива од 
стране Продавца, а услед тога, по оцени Купца настане значајан диспаритет између 
цена предметних горива на тржишту и код Продавца, Купац може једнострано 
уговор без права Понуђача да захтева накнаду штете. 
Уколико, у току трајања овог уговора дође до смањења цена предметних горива код 
Продавца, Продавац се обавезује да цену горива умањи и у односу на Купца и то у 
идентичном износу у коме је цена горива умањена. 
 
III    ПОПУСТИ НА ЦЕНЕ  
 

Члан 4. 
Цене уговорених нафтних деривата умањују се за моторни бензин и дизел гориво 
на основу преузетих количина деривата из члана 1. овог Уговора на месечном 
нивоу, за календарски месец, по важећим скалама продавца. 

 
Члан 5. 

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина 
робе за тај месец и одређује висина попуста у складу са чланом 4. овог уговора. 
Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја 
текућег месеца за претходни. 
 
IV  ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ         
 

Члан 6. 
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата 
које врши Купац. 
Картице се издају Купцу након потписивања овог  уговора  

 
Члан 7. 

Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу 
достављених података од стране Купца. 
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља 
Записник који потписују овлашћени представници обе уговорне стране. 
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Члан 8. 

Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до 
злоупотребе или губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или 
уништења Картице, о томе  без одлагања обавести Продавца у писаној форми. 
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу 
картице, исту утврди неважећом. 
У случају раскида-непродужавања уговора, Купац је дужан да картице врати 
продавцу. 
 

Члан 9. 
Уколико се Купац не придржава одредаба овог Уговора, Продавац задржава право 
блокирања и одузимања свих издатих Картица. 

                                     
 V   РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 10. 
Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице. 
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца бр. 
_________________ код _________________________. 
Купац уплату врши на основу предрачуна и  према инструкцијама Продавца. 

 
Члан 11. 

Купац може преузимати нафтне деривате путем Картице, до износа уплаћених 
средстава. 

 
Члан 12. 

Продавац једном месечно доставља Купцу коначан рачун за испоручено гориво по 
типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице. 
      
VI   КВАЛИТЕТ РОБЕ  
 

Члан 13. 
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и 
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“,  бр.64/2011). 
 
VII   РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА  
 

Члан 14. 
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком 
случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / 
пријема робе, а у случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за 
недостатак. 
У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је 
дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити  
чињенично стање  и о томе сачинити заједнички записник.  
У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава Продавца који 
упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу. 
Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1.- 3. овог члана, његова рекламација 
се неће разматрати. 
Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка 
свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. 
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације 
сноси Купац. 
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           VIII   ВИША СИЛА 

Члан 15. 
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, 
пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних 
органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи или 
предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да 
изврше уговорне обавезе. 
Продавац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта 
нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, 
изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и 
нафтних деривата, кваровима, или непланираним ремонтима рафинерија или 
нафтовода и сличним догађајима.  
 
IX   РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 16. 
Уговор се закључује на одређено време и то до 31.12.2014. године. 
У случају да нека од одредаба, односно неки од прилога овог Уговора престану да 
буду у складу са важећим законским прописима, или актима и одлукама Продавца, 
на послове из овог Уговора примењиваће се прописи, односно акта и одлуке 
Продавца који су ступили на снагу, уколико се Купац са тиме сагласи. 
Продавац је дужан да о изменама из претходног става овог члана писменим путем 
обавести Купаца у року од 5 (пет) радних дана од датума ступања измена на снагу. 
Уговорне стране могу отказати уговор у писаној форми, са отказним роком 30 дана 
од данан пријема обавештења друге уговорне стране. 
 
X  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не 
буде могуће, уговарају надлежност Привредног  суда у Београду. 

 
Члан 18. 

Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми - закључивањем 
анекса уговора. 
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној 
статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште 
податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.) 

 
Члан 19. 

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

 
Члан 20. 

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

 
Члан 21. 

Саставни део овог Уговора су: 
Конкурсна документација, 
Понуда Понуђача број _____________ од _____________ године 
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Члан 22. 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) оригинална примерка, по 2 (два) за сваку 
уговорну страну. 
 

     П Р О Д А В А Ц 
 

 
_______________________________________ 

ЗА КУПЦА 
ДИРЕКТОР 

 
_______________________________ 

                                Небојша Шурлан, дипл.инж.маш.      
 
 
 

 
7)  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
_______________________________ динара 
 
Образложење: 

 
 
 

 
Место и датум 

  
 

М. П. 

 
Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                             (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                  
   
                    
НАПОМЕНА: У смислу члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник РС“ број 29/2013) понуђач може у обрасцу трошкова 
припреме понуде приказати трошкове прибављања средстава обезбеђења. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
Овај образац није неопходно попуњавати 
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8) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду 
у поступку јавне набавке ВЈН 12/13 Наручиоца Грађевинске дирекције Србије д.о.о, 
Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 

 
Место и датум 

  
 

М. П. 

 
Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                     (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                  
       
 
 
 

 
9) КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА  

 
Контакт особе Наручиоца су: 
 
 
Данијела Цветиновић, дипл.правник 011/3209-866 и Мома Калић, дипл.правник, тел. 
011/3209-850, радним даном од 09,00 до 15,00 часова. 
 
 
 

Место и датум 
  

 
М. П. 

 
Понуђач 

__________   _____________ 
                            (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                  
 

 


