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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 86/2015), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2016 број одлуке 3/16 од 
12.12.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр 4/16
од 12.12.2016.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку  добра обликоване по партијама од 
1 до 2

Партија 1 - Гориво
Партија 2 - Уља и мазива

ЈН бр 1 /2016

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 4
II Подаци о предмету јавне набавке 5

III

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

6

IV

Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита  

8

V

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

8

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 12
VII Образац понудеПартија 1-Гориво 21
VIII Модел уговора Партија 1-Гориво 25

IX
Образац структуре ценe са упутством како да се 
попуни Партија 1-Гориво

30

X Образац трошкова припреме понуде Партија 1-
Гориво

31

XI Образац изјаве о независној понуди Партија 1-
Гориво

32

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2. 
Закона Партија 1-Гориво

33

XIII Списак испоручених добара правним лицима / 34
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наручиоцима ( у претходне три  обрачунске године -
2013,2014 и 2015 ) Партија 1-Гориво

XIV Образац потврде- референтна листа Партија 1-
Гориво

35

XV Образац изјаве о пословним капацитетима Партија 
1-Гориво

36

XVI Финансијске гаранције којима понуђачи обезбеђују 
испуњење својих обавеза у поступку додељивања 
уговора о јавној набавци Партија 1-Гориво

37

Менично овлашћење 38
VII Образац понудеПартија 2-Уља и мазива 40
VIII Модел уговора Партија 2-Уља и мазива 45

IX
Образац структуре ценe са упутством како да се 
попуни Партија 2-Уља и мазива

50

X Образац трошкова припреме понуде Партија 2-Уља 
и мазива

52

XI Образац изјаве о независној понуди Партија 2-Уља 
и мазива

53

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2. 
Закона Партија 2-Уља и мазива

54

XIII Списак испоручених добара правним лицима / 
наручиоцима ( у претходне три  обрачунске године -
2013,2014 и 2015 ) Партија 2-Уља и мазива

55

XIV Образац потврде- референтна листа Партија 2-Уља 
и мазива

56

XV Финансијске гаранције којима понуђачи обезбеђују 
испуњење својих обавеза у поступку додељивања 
уговора о јавној набавци Партија 2-Уља и мазива

57

Менично овлашћење 58

Конкурсна документација садржи укупно страница 58
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће „8 август „
Адреса: Партизанска бб  Српска Црња
Интернет страница: -
ПИБ:106205013
Матични број:20547987

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом о јавним набавкама ( ,,Службени гласник Републике Србије”, бр. 
124/2012 , 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2016 су добра. 
Предмет Јавне набавке је обликован по партијама:
Партија 1  - Горива 
Партија 2  - Уља и мазива

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

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не проводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Емина Ференци
Е - mail адреса : eminaferenci@jkp8avgust.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2016 су. добра .
Предмет Јавне набавке је обликован по партијама од 1 до 2
Назив и ознака из општег речника набавке
Партија 1  Горива - ОРН : 09100000
Партија 2  Уља и мазива - ОРН : 09211100

2. Партије
Јавна набавка је обликована по партијама
Партија 1 - Горива - ОРН : 09100000
Партија 2  -Уља и мазива - ОРН : 09211100

3. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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III  ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРСИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
,КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА , РАДОВА ИЛИ 

УСЛУГА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА ,РОК ИЗВРШЕЊА ,МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 1 - ГОРИВА
Предмет:
Јавна набавка добра - Гориво  ( евро дизел, еуро премијум БМБ 95, ауто гас 
ТНГ),коришћењем картице за гориво Продавца, путем картица за гориво за 
потребе Јавног комуналног предузећа „ 8 август „ Српска Црња, за период од 
12 месеци од дана потписивања уговора.
Квалитет:
Нафтини деривати морају да испуњавају услове утврђене Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ( „ Службени 
гласник РС „, бр, 123/12,63/13,75/13 и 144/2014).
Количина и опис предметних добара 
Партија 1- Гориво  је наведена у следећој табели

р.бр. назив количина јед.мере

1 еуро ДИЗЕЛ 120.000 литара

2 еуро премијум БМБ 95 11.000 литара

3 ауто гас ТНГ 20.000 литара

Напред наведене количине су оквирне и Наручилац се не обавезује да ће за 
време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити 
количине у зависности од својих конкретних потреба.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Испоручилац гарантује квалитет добара на основу поседовања:
-Званичног извештаја о контролисању квалитета од надлежне организације 
овлашћене за контролу квалитета, које прилаже уз понуду, или
-Званичног сертификата за предметну јавну набавку којом се доказује квалитет 
производа са техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла,издат од акредитоване лабораторије.
Рок испоруке:
Сукцесивно на пумпним станицама Испоручиоца на целој територији Републике 
Србије, путем картица за гориво које издаје Испоручилац након закључења уговора и 
на начин утврђен уговором, за еуро премијум БМБ 95, ауто гас ТНГ, евро ДИЗЕЛ.  
Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене 
количине, већ може наручити и мање количине, а у зависности од својих конкретних 
потреба.
Место извршења:
На пумпним станицама Испоручиоца на целој територији Републике Србије, путем 
картица за гориво које издаје Испоручилац након закључења уговора, за еуро 
премијум БМБ 95, ауто гас ТНГ, евро ДИЗЕЛ.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 2  УЉА И МАЗИВА
Предмет:
Јавна набавка добра - уља и мазива  за потребе Јавног комуналног предузећа 
„ 8 август „ Српска Црња, за период од 12 месеци од дана потписивања 
уговора ЈН бр. 1/2016.
Квалитет:
Квалитет предметних добара мора бити у складу са важећим стандардима и 
правилницима о квалитету.
Количина и опис предметних добара :
Партија 2 је наведена у следећој табели

р.бр. назив количина јед.мере

1 моторно уље 15W40 високог квалиетета 300 литара

2 моторно уље 10W40 високог квалиетета 200 литара

3 моторно уље  SAE 30 200 литара

4 хидраулично уље HD 68 300 литара

5 уље за мењаче SAE 90 200 литара

6 уље за хидроволан ATF 50 литара

7 Уље за аутоматски мењач 100 литара

8 уље за кочнице AT 30 литара

9 товат маст 60 кг

10 антифриз 100% 200 литара

11 Антифриз 100% Г12 50 литара

12 двотактол 50 литара

13 уље за травокосачице SAE 10W30 20 литара

14 течност за шофершајбне зимска 200 литара

15 течност за шофершајбне летња 200 литара

16 течност за прање аутобуса 60 литара

17 дестилована вода 50 литара

18 акумулаторка киселина H2SO4 33% 30 литара

19 AIR FRESH 200ml 7 ком

20 улошци за AIR FRESH 70 ком
Напред наведене количине су оквирне и Наручилац се не обавезује да ће   за 
време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити 
количине у зависности од својих конкретних потреба.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Према важећим законским и подзаконским актима као и важећим стандардима 
за ову врсту добара.
Начин и рок испоруке:
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Сукцесивно у року од три дана од дана уредног пријема писменог захтева од 
стране Наручиоца, у складу са потребама Наручиоца.
Место извршења:
Роба се доставњља на адресу Наручиоца : ЈКП ,,8 Август”, са седиштем у 
Српској Црњи, ул. Партизанска бб.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију  и планове.

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

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

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминале групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре ( чл. 75.ст.1.тач.2) Закона);

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

4)да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена  
посебним прописом.( чл. 75.ст.1.тач.5) Закона)   

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 немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде ( чл. 
75. ст. 2. Закона)
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1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона, и то: 

1.2.1.Неопходан финансијски капацитет. 
Партија 1 – гориво. 
Да понуђач у последње 3   (три) обрачунске године ( 2013, 2014 и 
2015), остварио пословни приход по основу испоручених добара у 
износу од минимум 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 2 – уља и мазива. 
Да понуђач у последње 3   (три) обрачунске године ( 2013, 2014 и 
2015), остварио пословни приход по основу испоручених добара у 
износу од минимум 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.

1.2.2. Да испуњава потребан технички капацитет у погледу квалитета 
понуђених добара за Партију 1 - Гориво

1.2.3.Неопходан пословни капацитет ( односи се на  партију 1 -Гориво):  
Да понуђач поседује најмање једну станицу за снабдевање горивом на 
територији Општине Нова Црња, са радним временом 0-24 h и мрежом од 
минимум 30 станица за снабдевање горивом на територији Репиблике Србије.

1.3. Понуђач је дужан да  за подизвођаче достави доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до) овог Закона, а доказ о 
испуњености услова из чл.75 став 1. тачка 5) овог Закона за део набавке који 
ће извршии преко подизвођача. 
1.4.Уколико понуду подноси група понуђача,сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни оабезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно.Услов из члана 75. став 1. тачка 5) дужан је 
да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова.

.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

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

3.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ 
чл. 75. ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ

1.извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
регистра надлежног привредног суда;

2. изјава из казнене евиденције, односно уврења надлежног суда 
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 
кривично од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне 
средине , кривично дело примања или давања мита,кривично дело преваре;
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3. уврења пореске управе Министарства финасија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уврења надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности , издате од 
стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5. изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде.

3.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ чл.75.ЗАКОНА 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ

1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра 

2. Извод 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 животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. уверења Пореске управе Министрства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уврења надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од 
стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5. изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

3.3 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ чл.75.ЗАКОНА 
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА  КАО ПОНУЂАЧЕ

1. извод 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  животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2. уверења Пореске управе Министраства финасија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3.  Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатноси , издате од 
стране надлежног органа , ако је таква дозвола предиђена посебним прописом.

4. Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1.2.1.Финансијски капацитет: (односи се на обе партије) Доказ: Списак 
испоручених добара у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015)-
Образац бр. XIII из конкурсне документације.
-Ако су купци односно наручиоци, субјекти који се у смислу овог закона 
сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане 
од надлежног органа;
-Ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, 
потврду издаје или потписује тај купац, односно тај наручилац.
Потврде наручилаца морају бити на - Образцу бр. XIV из конкурсне 
документације, који се у случају потребе може копирати у потребном броју 
примерака.

1.2.2.Технички капацитет у погледу квалитета понуђених добара: 
Доказ за Партију 1- Гориво
Уверење о квалитету са дозвољеним граничним вредностима (сертификат 
референтне установе).Гориво које је предмет јавне набавке мора да испуњава 
услове утврђене Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 
нафтног порекла ( „Службени гласник РС“ бр. 123/12, 63/2013,75/2013 и 
144/2014).
Доказ за Партију 2 : /

1.2.3.Пословни капацитет (односи се на партију 1- Гориво): Изјава да 
поседује најмање једну станицу за снабдевање горивом на територији Општине 
Нова Црња, са радним временом 0-24 h и мрежом од минимум 30 станица за 
снабдевање горивом на територији Репиблике Србије наводећи њихов укупан 
број - Образац бр. XV.

Доказ за Партију 2- Уља и мазива : /

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија , да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у оставњеном примереном року , који не може бити краћи од 5 
дана , не достави  доказе  из члана 79. став 1 и 2, Закона, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне 
регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност 
обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4)., с обзиром да је исти 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под 
условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ 
јавно доступан и да уз понуду достави Решење о упису у регистар 
понуђача које води Агенција за привредне регистре.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних орагана. Наручилац не може одбити као 
неприхватљиву, понуду затошто не садржи доказ одређен овим законом или 
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конкурсном документацијом, ако је понуђач , навео у понуди интернет страницу 
на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени и 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.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1.тачка 1) до 4) овог закона , а доказ о испуњености 
услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће 
извршити преко подизвођача.( члан 80. став 5. Закона)
Понуђач,односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка јавне набавке , односно за извршење уговорних обавеза, 
без обзира на број подизвођача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 
75.став 1.тачка 1) до 4) овог закона , а додатне услове испуњавају заједно, осим 
ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије .Услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Ј.К.П.“8 август „, Партизанска бб, 23220 Српска
Црња са назнаком „ Понуда за јавну набавку добра -Гориво обилковане по 
партијама од 1 до 2 - број ЈН 1/2016 - Партија  __  - НЕ ОТВАРАТИ „
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
23.01.2016.године до 11 часова .
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом и иста ће се неотворена вратити 
понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат.
Јавно отварање понуда одржаће се 23.01.2017. године, у 11.30 часова, у 
радним просторијама ЈКП . „8 август “ Српска Црња Партизанска бб .
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији за јавну 
набавку предају уредно пуномоћје, на основу којег ће доказати овлашћење за 
учешће у поступку јавног отварања понуда.Пуномоћје се доставља у писаној 
форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 
старне овлашћеног лица Понуђача.

2.1. Понуда мора да садржи:
Обавезну садржину понуде чине образац понуде, сви докази ( прилози ) 
тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени 
обрасци из конкурсне документације. Подношењем понуде сматраће се да је 
понуђач у потпуности прихватио услове из конкурсне документације.
Уколико понуда није сачињена у складу са захтевима из конкурсне 
документације, такву понуду ће Наручилац одбити као неприхватљиву.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити 
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача 
исте потписује и печатом оверава.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке обликован је по партијама од 1 до 2
Партија 1 - Гориво
Партија 2 - уља и мазива
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- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда 
мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на 
целокупну набавку или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она 
мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за 
једну или више партија, не морају бити достављени за сваку партију 
посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све 
партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „8 август“. 
Партизанска бб, 23220 Српска Црња са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра -Гориво обилковане по партијама 
од 1 до 2 - број ЈН 1/2016 - Партија  __  - НЕ ОТВАРАТИ или
„Допуна понуде за јавну набавку добра -Гориво обилковане по партијама 
од 1 до 2 - број ЈН 1/2016 - Партија  __  - НЕ ОТВАРАТИ или
„Опозив понуде за јавну набавку добра -Гориво обилковане по партијама 
од 1 до 2 - број ЈН 1/2016 - Партија  __  - НЕ ОТВАРАТИ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра -Гориво обилковане по 
партијама од 1 до 2 - број ЈН 1/2016 - Партија  __  - НЕ ОТВАРАТИ 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду.

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ 
НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ 
КАО ПОДДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, 
или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди , 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвиђача , а уколико уговор о јавној 
набавци буде закључен , тај подизвиђач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвиђаче достави доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) овог закона , а доказ о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач , односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка јавне набавке , односно за извршење уговорених обавеза, 
без обзира на број подизвођача.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача који се обавезују на заједничко извршење 
набавке. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама , а додатне 
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1 тач. 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке , а који  
садржи податке  из чл. 81 став 4. тачка 1) до  2) Закона  и то:

2.1.1. податке о члану групе који ће бити носилац посла , односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.1.2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити у року од 60 дана од датума фактурисања уплатом на 
жиро - рачун на основу испостављених фактура.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2 Захтев у погледу места и рока испоруке
За Партију 1- Гориво: Понуђач мора обезбедити да се возила наручиоца 
снабдевају горивом на станицама за снабдевање горивом - продајним местима 
на територији општине Нова Црња и на територији Републике Србије, за еуро 
премијум БМБ 95, ауто гас ТНГ, евро ДИЗЕЛ,  сукцесивно, у складу са 
потребама наручиоца, у периоду од годину дана од дана закључења уговора.
За Партију 2- Уља и мазива- сукцесивно у року од три дана од дана уредног 
пријема писменог захтева од стране наручиоца , у складу са потребама 
наручиоца. Роба се доставља на адресу наручиоца: ЈКП ,,8 Август” , Српска 
Црња, Партизанска бб. 

9.3 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност.
Понуђач даје цену за период важења уговора.У цену морају бити урачунати сви 
накнадни и зависни трошкови: превоз, осигурање и друге дажбине.
Цена је фиксна и не може се мењати, изузев у случају мењања цена горива у 
складу са Законом и подзаконским актима који су у складу са важећим ценама 
енергената на тржишту уз обавезу продавца да о промени цене писмено 
обавести Наручиоца у што краћем року.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.

11.СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу 
бланко сопствену меницу као финансијску гаранцију за добро извршење посла, 
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која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 5 дана 
дужи од истека рока за коначно извршење уговорених обавеза. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, меница за 
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. Поднета бланко сопствена меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 
одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, 
понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно 
пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу 
садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен 
црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 
поменути начин.Предметна набавка не садржи поверљиве информације које 
наручилац ставља на располагање.

13. 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 подуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
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неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет ) дана пре 
истека рока за подношење понуда.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
,одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова 
јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске 
поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 
јавних набавки (члан 20.Закона).
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са 
конкурсном документацијом и припремом понуде ,није дозвољено. 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу ( 
увид ) код понуђача, односно његовог подизвођача.
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 произилази из 
природе поступка јавне набавке.Наручилац може, уз сагласност  понуђача да 
изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 
окончаном поступку отварања понуде.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака , Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену , као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који први достави понуду на адресу наручиоца.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 
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снази у време подношења понуде.( Образац изјаве дат у конкурсној 
документацији)

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Понуђач сноси наканаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, уколико их користи.

19. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и 
неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о 
јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20.ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано 
лице који има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у 
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 
штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона ( у даљем 
тексту : подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца , осим ако овим законом није другачије 
одређено.
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, а у поступку јавне набавке мале вредности и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није 
отколнио.
После доношења одлуке о додели уговора , одлуке о закључењу оквирног 
споразума , одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки,а пет дана у поступку јавне 
набавке мале вредностии доношења одлуке о додели уговора на основу 
оквирног споразумау складу са чланом 40а овог закона.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могу бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права садржи : назив и адресу подносиоца захтева; назив и 
адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева , односно о 
одлуци наручиоца; повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
чињенице и доказе којима се понуде доказују ; потврда о уплати таксе из члана 
156. овог закона; потпис подносиоца захтева.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати 
таксу у износу од 120.000,00 динара, на жиро рачун број : 840-742221843-57 , ( 
шифра плаћања : 153, модел : 97, позив на број :  50-016).

21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавци , уколико је поднета само једна понуда ( 
члан 112.став 2. тачка 5).
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога , који се нису могли предвидети у време покретања поступка 
и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године , односно у наредних шест месеци.

22.НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручила може  одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке:  

ß поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН
ß учинио повреду конкуренције
ß доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 

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

обавезао.
Наручилац може одбити понуду укулико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године пре обајављивања позива за подношење понуда.
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ПАРТИЈА 1

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра -
гориво обликована по партијама од 1 до 2. – бр.ЈН 1/2016 Партија 1 -Гориво 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање 
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
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А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач:

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач:

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 1 ГОРИВО 

р.бр. назив кол. јед.мере јед.цена без 
ПДВ-а

Јед.цена са 
пдв-ОМ

1 еуро ДИЗЕЛ 120.000 литара

2 еуро премијум БМБ 95 11.000 литара

3 ауто гас ТНГ 20.000 литара

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања 
У року од 60 дана

Рок важења понуде ( не краће од 60 дана )

Место и начин испоруке

Датум Понуђач
М. П. 

_____________________________ ________________________________

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

Закључен између:
- Јавно комунално предузеће „8.август “, Српска Црња, ул. Партизаска бб    
матични број 20547987 и ПИБ 106205013, које заступа  в.д.директор Стеван 
Хркаловић. (у даљем тексту: Наручилац) и
- ________________ „ ________________ “ ____________________ ул. 

,бр. _____________ ,
матични број ________________________ и ПИБ __________________ које
заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Испоручиоц),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ 
подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима 
из групе понуђача" и попунити податке). з а к љ у ч у ј у:

У Г О В О Р  О КУПОПРОДАЈИ ГОРИВА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о 
јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/2012 и 68/2015) спровео отворени 
поступак јавне набавке за добра - „Гориво" Јн.бр. 1/2016, Партија 1- Гориво и 
да је понуда понуђача
........................................................... бр.________ од ________ 2016.године (у
даљем тексту: Понуда), изабрана као најповољнија. (попуњава Понуђач) иста 
је саставни део овог Уговора.

Члан 2.
Предмет уговора је набавка добара - бензина Евро премијум БМБ 95, ауто гаса 
ТНГ, еуро ДИЗЕЛ горива коришћењем картице за гориво Испоручиоца (у 
даљем тексту: картица),  у складу са спроведеним поступком јавне набавке 
број 1/2016. Партија 1 Гориво и то:

р.бр. назив кол. јед.мере јед.цена без 
ПДВ-а

Јед.цена са 
пдв-ОМ

1 еуро ДИЗЕЛ 120.000 литара

2 еуро премијум БМБ 95 11.000 литара

3 ауто гас ТНГ 20.000 литара

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:

УКУПНО СА ПДВ-ом:
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Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све 
наведене количине које су процењене, већ може наручити и мање количине, а 
у зависности од својих конкретних потреба.
Саставни део овог уговора је Понуда Испоручиоца бр. ________________ од
____ .2016.године са Описом предмета набавке којим су утврђене процењене
количине предмета уговора. Испоручилац се обавезује да Наручиоцу 
испоручује бензин Евро премијум БМБ 95, ауто гас ТНГ и еуро Дизел горива на 
свим станицама за снабдевање горивом Испоручиоца.

Члан 3.
Закључењем овог Уговора, Испоручилац прихвата сва права и обавезе 
утврђене Општим правилима и условима за издавање и коришћење картице за 
гориво.

ЦЕНА
Члан 4.

Цена бензина Евро премијум БМБ 95 износи ______________динара по литри
без ПДВ-а, односно ______________динара по литри са ПДВ-ом. Цена ТнГ-а
износи ______________динара по литри без ПДВ-а,односно _______________ динара по литри са ПДВ
У случају промене цена из става 1. и 2. овог члана, примењиваће се цена по 
ценовнику Испоручиоца која важи на дан испоруке, која је у складу са важећим 
ценама енергената на тржишту и у складу са одлукама Испоручиоца, уз 
обавезу Испоручиоца да о промени цена, истог дана, писмено обавести 
Наручиоца. Под даном испоруке подразумева се дан када је Испоручилац 
предао добра Наручиоцу. Сматраће се да је Наручилац извршио пријем добара 
у моменту потписивања обрачунског листића.

ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ
Члан 5.

Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција бензина Евро 
премијум БМБ 95, ауто гаса ТНГ и еуро Дизел горива које врши Наручилац. 
Картице се издају Наручиоцу након потписивања уговора сагласно захтеву и 
спецификацији возила за издавање картице.

Члан 6.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају картица, о чему се 
саставља записник који потписију овлашћени представници обе уговорне 
стране.

Члан 7.
Наручилац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло до 
злоупотреба или губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе 
или уништења картице, о томе без одлагања обавестити Испоручиоца у 
писаној форми.
Испоручилац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или 
уништењу картице, исту утврди неважећом и Наручиоцу изда нову картицу. У 
случају раскида уговора, Наручилац је дужан да картице врати Испоручиоцу.
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РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 8.

Плаћање ће се вршити у року од 60 дана од датума фактурисања уплатом на 
жиро-рачун на основу испостављених фактура. Наручилац уплаћује динарска
средства на текући рачун Испоручиоца бр. _________________________ код
________________ Банке.

Члан 9.
Испоручилац једном месечно доставља Наручиоцу коначан рачун за 
испоручено гориво.

Члан 10.
Испоручилац је дужан да у моменту закључења уговора Наручиоцу достави 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла :
- бланко сопствену меницу оверену печатом и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање,
- доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије,
- менично овлашћење, попуњено и оверено, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а и назнаком да је рок важења менице је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза 
продавца која су предмет обезбеђења.
- копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Уколико се наведена средства обезбеђења не доставе у моменту закључења 
уговора, уговор неће бити потписан. Наручилац има право да уновчи наведене 
менице у случају да продавац не извршава своје уговорне обавезе у роковима 
и на начин предвиђен уговором.

КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 11.

Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. Гласник 
РС", бр.123/12, 63/2013 и 75/2013).

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 12.

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине робе, у ком случају 
је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања робе, а 
у случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.

У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава Ис-
поручиоца, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација који ће 
на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички 
записник.
У случају приговора на квалитет робе, Наручилац одмах обавештава 
Испоручиоца, који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на 
анализу.
Наручилац и Испоручилац су сагласни да до момента окончања рекламног 
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поступка свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.

ВИША СИЛА

Члан 13.
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.
Испоручилац 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.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 14.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана од датума 
потписивања обе уговорне стране.
Овај уговор може престати да важи и пре истека рока из става 1. овога члана и 
то: утрошком количина предмета уговора наведених у члану 2. овог Уговора 
или утрошком средстава Наручиоца у износу укупне цене са ПДВ-ом из члана 
2. и 4. овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то 
не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда према месту 
Наручиоца.

Члан 16.
Уговорне стране се обавезују да другој уговорној 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 17.
На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима.

Члан 18.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране 
овлашћених заступника уговорних страна.

Члан 19.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) примерка за 
обе уговорне стране.

Уговорне стране
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НАРУЧИЛАЦ ИСПОРУЧИЛАЦ
В.д.ДИРЕКТОР Д И Р Е К Т О Р

________________                                                      ____________________
Стеван Хркаловић

Напомене:
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 
ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 
је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке.
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ПАРТИЈА 1
IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ

За јавну набавку добра - гориво, број 01/2016 Партија 1 Гориво

р.бр. назив кол. јед.мере јед.цена без 
ПДВ-а

Јед.цена са 
пдв-ОМ

1 еуро ДИЗЕЛ 120.000 литара

2 еуро премијум БМБ 95 11.000 литара

3 ауто гас ТНГ 20.000 литара

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
У колони 5 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;
У колони 6 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
У реду 5 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;
У реду 6 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.

У ___________________ М.П. Потпис овлашћеног лица

дана

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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ПАРТИЈА 1
X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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ПАРТИЈА 1
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
(Назив понуђача)

даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке горива број ЈН 1/2016 Партија 1- Гориво, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.
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ПАРТИЈА 1

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник 
понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач____________________________________________ у поступку јавне 
набавке број ЈН 1/2016 Партија 1- Гориво , поштовао је обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине , као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде.

Датум                                                                                                                        
Понуђач

____________________                                   М.П.                       
___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.
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ПАРТИЈА 1

XIII СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА правним 
лицима/наручиоцима (у претходне три обрачунске године -
2013,2014 и 2015)

Назив референтних 
наручилаца

Период извршења Уговорена вредност  без 
ПДВ-а)

Укупно:

Датум: ______________ Потпис овлашћеног лица

(М.П.) _______________________
Напомена:
-образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе 
понуђача
-образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачем
-образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе 
понуђача или овлашћено лице члана групе
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ПАРТИЈА 1

XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ -РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:

СЕДИШТЕ:

УЛИЦА И БРОЈ:

ТЕЛЕФОН:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПИБ:

ПОТВРДА
Којом потврђује да је
понуђач .....................................................................................................

(назив и седиште понуђача)
У претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015), наручиоцу испоручио 
добра која су предмет јавне набавке - горива (еуро премијум БМБ 95, ауто гас 
ТНГ, евро ДИЗЕЛ), у укупној вредности 
од:________________________________________________________________
___________________________________________________

(уписати вредност реализованих добара без ПДВ-а, бројкама и 
словима) 
Потврда се издаје на захтев понуђача
_________________________________
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добра - Гориво бр.ЈН 1/2016
Партија 1- Гориво, путем картица за гориво, за потребе ЈКП „8 август" Српска 
Црња и друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписомпотврђује:
Понуђач одговара за аутентичност референци.

М.П.
У .................................... Референтни купац/наручилац

Дана .............................. .........................................
Овлашћено лице
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ПАРТИЈА 1

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТИМА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:___________________________
СЕДИШТЕ:______ ___________________________

ИЗЈАВА
О ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТИМА а за јавну набавку добра Гориво број 

01/2016 Партија 1- Гориво,

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо 
да располажемо са најмање једном станицом за снабдевање горивом на 
територији Општине Нова Црња  и то на следећој адреси/адерсама:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
са радним временом од 0 – 24 h и мрежом од_____станица за снабдевање 
горивом на територији Републике Србије.

Место и датум м.п. Овлашћено лице понуђача

__________________   __________________________

Напомена: Понуђач одговара за тачност података
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ПАРТИЈА 1
XVI ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ 

ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Понуђач је у обавези да у поступку јавне набавке, по позиву за подношење 
понуда који је Јавно комунално предузеће "8 август", Српска Црња расписало 
, достави наручиоцу финансијске гаранције којима обезбеђује испуњење својих 
обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, и то бланко оверене 
и потписане соло менице као и потписану и оверену Изјаву понуђача о 
финансијском обезбеђењу испуњења уговорених обавеза, биће одбијена као 
неприхватљива и неће се даље разматрати.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о достављању финансијских гаранција

Обавезујемо се да ћемо приликом закључења уговора о јавној набавци број 
01/2016 - добра – Гориво, Партија 1 - Гориво доставити Наручиоцу бланко соло 
меницу, са овлашћењем за њену употребу, као гаранцију испуњења уговорених 
обавеза.

Датум: Понуђач:

________________________                                             __________________
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ПАРТИЈА 1

ДУЖНИК :_________________________________________
(назив и адреса понуђача )

МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________
ПИБ: ____________________
ТЕКУЋИ РАЧУН _______________ код ________

ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно комунално предузеће „8 август", ул. партизанска бб, Српска 
Црња ПИБ: 106205013, М.бр.: 20547987(Поверилац) Предајемо Вам бланко 
сопствену меницу серијски број:
__________ и овлашћујемо Јавно комунално предузеће „8 август  ", ул. 
Партизанска бб, Српска Црња , као повериоца, да предату меницу може 
попунити на име средства гаранције за озбиљност понуде, на износ од 10% 
укупне вредности без ПДВ-а наше Понуде
број _________ од ______ .2016.год. за јавну набавку број 01/2016 чији је
предмет добра - гориво ,Партија 1 - Гориво односно до износа од 
____________________________________________________________ динар
а
(Словима: ____________________________и /100) без урачунатог ПДВ-а. Рок
важења менице је 60 дана од дана отварања понуда за напред наведену јавну 
набавку, односносно рок важења менице је онолико колико је и рок важења
наше напред наведене понуде. Меница је платива на први позив.
Овлашћујемо Јавно комунално предузеће „8 август  ", ул. Партизанска бб , 
Српска Црња , као повериоца, да у складу са одредбама конкурсне 
документације за предметну јавну набавку, може попунити меницу за наплату и 
да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са 
важећим прописима изврши наплату са свих
рачуна _____________________________ (назив и адреса Понуђача), а у
корист рачуна Јавно комунално предузеће „8 август  ", ул. Партизанска бб , 
Српска Црња у следећим случајевима:

Уколико предузеће ________________________________(назив и адреса
Понуђача) након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду или у случају одустајања од закључења уговора ;

Уколико предузеће ________________________________(назив и адреса
Понуђача) благовремено не закључи уговор са наручиоцем или не достави 
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од 
понуђене цене са ПДВ-ом у складу са захтевима из конкурсне документације.
_____________________________ (назив и адреса Понуђача), се одриче права
на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. Меница је важешћа и у 
случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица овлашћеног 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр1/2016 39/59

за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна,
промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране _____________________________ (назив и адреса Понуђача).
Меница је потписана од овлашћеног лица за заступање и располагање

средствима са рачуна _______________________________ (назив и адреса
Понуђача).
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један)
задржава _____________________________ (назив и адреса Понуђача), а 1
(један) Јавно комунално предузеће „8 август  ", ул. Партизанска бб , Српска 
Црња

.У___________-дана_________________                                                              

Издавалац менице

М.П.                             _______________________
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ПАРТИЈА 2

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра -
гориво обликовану по партијама од 1 до 2. – бр.ЈН 1/2016 Партија 2 - Уља и 
мазива         

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање 
уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач:

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач:
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Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 
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наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 2- УЉА И МАЗИВА

р.бр. назив кол. јед.мере јед.цена без 
ПДВ-а

Јед.цена са 
пдв-ОМ

1 моторно уље 15W40 
високог квалиетет

300 литара

2 моторно уље 10W40 
високог квалиетета

200 литара

3 моторно уље  SAE 30 200 литара

4 хидраулично уље HD 
68

300 литара

5 уље за мењаче SAE 
90

200 литара

6 уље за хидроволан 
ATF

50 литара

7 Уље за аутоматски 
мењач

100 литара

8 уље за кочнице AT 30 литара

9 товат маст 60 кг

10 антифриз 100% 200 литара

11 Антифриз 100% Г12 50 литара

12 двотактол 50 литара

13 уље за травокосачице 
SAE 10W30

20 литара

14 течност за 
шофершајбне зимска

200 литара

15 течност за 
шофершајбне летња

200 литара

16 течност за прање 
аутобуса

60 литара

17 дестилована вода 50 литара

18 акумулаторка 
киселина H2SO4 33%

30 литара

19 AIR FRESH 200ml 7 ком

20 улошци за AIR FRESH 70 ком
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Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања ( не дужи од 60 дана )

Рок важења понуде ( не краћи од 60 дана )

Место и начин испоруке
На адресу Наручиоца у року 
од три дана од дана уредног 
пријема писменог захтева од 
стране Наручиоца

Датум Понуђач
М. П. 

_____________________________ ________________________________

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

Закључен између:
- Јавно комунално предузеће „8.август“, Српска Црња , ул. Партизаска бб    
матични број 20547987 и ПИБ 106205013, које заступа  в.д.директор Стеван 
Хркаловић. (у даљем тексту: Наручилац) и
- ________________ „ ________________ “ ____________________ ул. 

,бр. _____________ ,
матични број ________________________ и ПИБ __________________ које
заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Испоручилац),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ 
подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима 
из групе понуђача" и попунити податке). з а к љ у ч у ј у:

У Г О В О Р  О  КУПОПРОДАЈИ ГОРИВА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о 
јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/2012 и 68/2015) спровео отворени 
поступак јавне набавке за добра - Гориво Јн.бр. 1/2016, Партија 2- Уља и 
мазива и да је понуда понуђача
........................................................... бр.________ од ________ 2016.године (у
даљем тексту: Понуда), изабрана као најповољнија. (попуњава Понуђач) Иста 
је саставни део овог Уговора.

Члан 2.
Предмет уговора је набавка уља и мазива 
р.бр. назив кол. јед.мере јед.цена без 

ПДВ-а
Јед.цена са 
пдв-ОМ

1 моторно уље 15W40 
високог квалиетет

300 литара

2 моторно уље 10W40 
високог квалиетета

200 литара

3 моторно уље  SAE 30 200 литара

4 хидраулично уље HD 
68

300 литара

5 уље за мењаче SAE 
90

200 литара

6 уље за хидроволан 
ATF

50 литара
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7 Уље за аутоматски 
мењач

100 литара

8 уље за кочнице AT 30 литара

9 товат маст 60 кг

10 антифриз 100% 200 литара

11 Антифриз 100% Г12 50 литара

12 двотактол 50 литара

13 уље за травокосачице 
SAE 10W30

20 литара

14 течност за 
шофершајбне зимска

200 литара

15 течност за 
шофершајбне летња

200 литара

16 течност за прање 
аутобуса

60 литара

17 дестилована вода 50 литара

18 акумулаторка 
киселина H2SO4 33%

30 литара

19 AIR FRESH 200ml 7 ком

20 улошци за AIR FRESH 70 ком

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све 
наведене количине које су процењене, већ може наручити и мање количине, а 
у зависности од својих конкретних потреба.
Саставни део овог уговора је Понуда Испоручиоца бр. ________________ од
____ .2016.године са Описом предмета набавке којим су утврђене процењене
количине предмета уговора. Испоручилац се обавезује да Наручиоцу 
испоручује уље и мазива на адресу Наручиоца у року од три дана од дана 
уредног пријема писменог захтева Наручиоца.

ЦЕНА
Члан 3.

Укупна уговорена вредност износи _______________________ динара без ПДВ-
а , односно ___________________________ динара  са ПДВ-ом.

У случају промене цена из члана 2. овог члана, примењиваће се цена по 
ценовнику продавца која важи на дан испоруке, која је у складу са важећим 
ценама енергената на тржишту и у складу са одлукама Испоручиоца, уз 
обавезу Испоручиоца да о промени цена, истог дана, писмено  обавести 
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Наручиоца. Под даном испоруке подразумева се дан када је Испоручилац 
предао добра Наручиоцу. Сматраће се да је наручилац извршио пријем добара 
у моменту потписивања фискалног исечка.

РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.

Плаћање ће се вршити у року од 60 дана од датума фактурисања уплатом на 
жиро-рачун на основу испостављених фактура. Наручилац уплаћује динарска
средства на текући рачун Испоручиоца бр. _________________________ код
________________ Банке.

Члан 5.
Испоручилац приликом доставе робе испоручује  и рачун Наручиоцу.

Члан 6.
Испоручилац је дужан да у моменту закључења уговора Наручиоцу достави 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла :
- бланко сопствену меницу оверену печатом и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање,
- доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије,
- менично овлашћење, попуњено и оверено, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а и назнаком да је рок важења менице је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза 
продавца која су предмет обезбеђења.
- копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Уколико се наведена средства обезбеђења не доставе у моменту закључења 
уговора, уговор неће бити потписан. Наручилац има право да уновчи наведене 
менице у случају да испоручилац не извршава своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором.

КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.

Према важећим законским и подзаконским актима као важећим стандардима 
за ову врсту добара.

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине робе, у ком случају 
је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања робе, а 
у случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.

У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава Ис-
поручиоца, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација који ће 
на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички 
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записник.
У случају приговора на квалитет робе, Наручилац одмах обавештава 
Испоручиоца, који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на 
анализу.
Наручилац и Испоручилац су сагласни да до момента окончања рекламног 
поступка свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.

ВИША СИЛА

Члан 9.
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.
Испоручилац 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.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 10.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана од датума 
потписивања обе уговорне стране.
Овај уговор може престати да важи и пре истека рока из става 1. овога члана и 
то: утрошком количина предмета уговора наведених у члану 2. овог Уговора 
или утрошком средстава Наручиоца у износу укупне цене са ПДВ-ом из члана 
3. овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то 
не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда према месту 
Наручиоца.

Члан 12.
Уговорне стране се обавезују да другој уговорној 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 13.
На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима.
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Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране 
овлашћених заступника уговорних страна.

Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) примерка за 
обе уговорне стране.

Уговорне стране

НАРУЧИЛАЦ ИСПОРУЧИЛАЦ
в.д. ДИРЕКТОР Д И Р Е К Т О Р

________________            _____________________
Стеван Хркаловић

Напомене:
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 
ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 
је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке.
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ПАРТИЈА 2
IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ

За јавну набавку добра - гориво, број 01/2016 Партија 2 Уља и мазива

р.бр. назив кол. јед.мере јед.цена без 
ПДВ-а

Јед.цена са 
пдв-ОМ

1 моторно уље 15W40 
високог квалиетет

300 литара

2 моторно уље 10W40 
високог квалиетета

200 литара

3 моторно уље  SAE 30 200 литара

4 хидраулично уље HD 
68

300 литара

5 уље за мењаче SAE 
90

200 литара

6 уље за хидроволан 
ATF

50 литара

7 Уље за аутоматски 
мењач

100 литара

8 уље за кочнице AT 30 литара

9 товат маст 60 кг

10 антифриз 100% 200 литара

11 Антифриз 100% Г12 50 литара

12 двотактол 50 литара

13 уље за травокосачице 
SAE 10W30

20 литара

14 течност за 
шофершајбне зимска

200 литара

15 течност за 
шофершајбне летња

200 литара

16 течност за прање 
аутобуса

60 литара

17 дестилована вода 50 литара

18 акумулаторка 
киселина H2SO4 33%

30 литара

19 AIR FRESH 200ml 7 ком

20 улошци за AIR FRESH 70 ком

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
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УКУПНО СА ПДВ-ом:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
У колони 5 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;
У колони 6 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
У реду 5 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;
У реду 6 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.

У ___________________ М.П. Потпис овлашћеног лица

дана

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр1/2016 52/59

ПАРТИЈА 2
X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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ПАРТИЈА 2
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
(Назив понуђача)

даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке горива број ЈН 1/2016 Партија 2- Уља и мазива поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.
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ПАРТИЈА 2

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник 
понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач____________________________________________ у поступку јавне 
набавке број ЈН 1/2016 Партија 2- Уља и мазива , поштовао је обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине , као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

________________                        М.П.   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.
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ПАРТИЈА 2

XIII СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА правним 
лицима/наручиоцима (у претходне три обрачунске године -
2013,2014 и 2015)

Назив референтних 
наручилаца

Период извршења Уговорена вредност  без 
ПДВ-а)

Укупно:

Датум: ______________ Потпис овлашћеног лица

(М.П.) _______________________
Напомена:
-образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе 
понуђача
-образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачем
-образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе 
понуђача или овлашћено лице члана групе
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ПАРТИЈА 2

XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ -РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:

СЕДИШТЕ:

УЛИЦА И БРОЈ:

ТЕЛЕФОН:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПИБ:

ПОТВРДА
Којом потврђује да је
понуђач .....................................................................................................

(назив и седиште понуђача)
У претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015), наручиоцу испоручио 
добра која су предмет јавне набавке - уља и мазива, у укупној вредности 
од:________________________________________________________________
______________________________________________

(уписати вредност реализованих добара без ПДВ-а, бројкама и 
словима) Потврда се издаје на захтев
понуђача....................................................................................................................
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добра - гориво бр.ЈН 1/2016
Партија 2-уља и мазива, за потребе ЈКП„8 август" Српска Црља, и у друге 
сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписомпотврђује:
Понуђач одговара за аутентичност референци.

М.П.
У .................................... Референтни купац/наручилац

Дана .............................. .........................................
Овлашћено лице
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ПАРТИЈА 2
XV ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ 
ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Понуђач је у обавези да у поступку јавне набавке, по позиву за подношење 
понуда који је Јавно комунално предузеће "8. август", Српска Црња 
расписало, достави наручиоцу финансијске гаранције којима обезбеђује 
испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, и 
то бланко оверене и потписане соло менице као ни потписану и оверену Изјаву 
понуђача о финансијском обезбеђењу испуњења уговорених обавеза, биће 
одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о достављању финансијских гаранција

Обавезујемо се да ћемо приликом закључења уговора о јавној набавци број 
01/2016 - добра гориво,Партија 2-уља и мазива доставити Наручиоцу бланко 
соло меницу, са овлашћењем за њену употребу, као гаранцију испуњења 
уговорених обавеза.

Датум: Понуђач:

________________________                                             __________________
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ПАРТИЈА 2

ДУЖНИК :_________________________________________
(назив и адреса понуђача )

МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________
ПИБ: ____________________
ТЕКУЋИ РАЧУН _______________ код ________

ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно комунално предузеће „8 август", ул. партизанска бб, Српска 
Црња ПИБ: 106205013, М.бр.: 20547987(Поверилац) Предајемо Вам бланко 
сопствену меницу серијски број:
__________ и овлашћујемо Јавно комунално предузеће „8 август  ", ул. 
Партизанска бб, Српска Црња , као повериоца, да предату меницу може 
попунити на име средства гаранције за озбиљност понуде, на износ од 10% 
укупне вредности без ПДВ-а наше Понуде
број _________ од ______ .2016.год. за јавну набавку број 01/2016 чији је
предмет добра - гориво,Партија 2 - уља и мазива односно до износа од 
____________________________________________________________ динар
а
(Словима: ____________________________и /100) без урачунатог ПДВ-а. Рок
важења менице је 60 дана од дана отварања понуда за напред наведену јавну 
набавку, односносно рок важења менице је онолико колико је и рок важења 
наше напред наведене понуде. Меница је платива на први позив.
Овлашћујемо Јавно комунално предузеће „8 август  ", ул. Партизанска бб , 
Српска Црња , као повериоца, да у складу са одредбама конкурсне 
документације за предметну јавну набавку, може попунити меницу за наплату и 
да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са 
важећим прописима изврши наплату са свих
рачуна _____________________________ (назив и адреса Понуђача), а у
корист рачуна Јавно комунално предузеће „8 август  ", ул. Партизанска бб , 
Српска Црња у следећим случајевима:

Уколико предузеће ________________________________(назив и адреса
Понуђача) након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду или у случају одустајања од закључења уговора ;

Уколико предузеће ________________________________(назив и адреса
Понуђача) благовремено не закључи уговор са наручиоцем или не достави 
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од 
понуђене цене са ПДВ-ом у складу са захтевима из конкурсне документације.
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_____________________________ (назив и адреса Понуђача), се одриче права
на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. Меница је важешћа и у 
случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица овлашћеног 
за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна,
промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране _____________________________ (назив и адреса Понуђача).
Меница је потписана од овлашћеног лица за заступање и располагање

средствима са рачуна _______________________________ (назив и адреса
Понуђача).
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један)
задржава _____________________________ (назив и адреса Понуђача), а 1
(један) Јавно комунално предузеће „8 авгсут  ", ул. Партизанска бб , Српска 
Црња

У___________-дана_________________                                                                   
Издавалац менице

М.П.                             
_______________________


