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На основу члана 32, 39, 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 
124/12) и члана 6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки (Службени гласник РС бр. 29/13), припремљена је: 

 
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 
-  ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА (број јавне набавке: Г-5/2014)- 

 

Ред.бр. Документ страна 

 
1 

I 
Техничке карактеристике предмета набавке 

 
страна 3 
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Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75 став 1 тачка 1-
4 и члана 76 став 2 ЗЈН 

 
 

страна 13 

 
6 

IIIa 
Образац изјаве понуђача о локацији и броју објеката 

 
страна 14 

 
7 

IIIб 
Образац-референц листа понуђача 

 
страна 15 

 
8 

IV 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
страна 16 

 
9 

V 
Образац понуде / подаци о понуђачу 

 
страна 23 

 
10 

VI 
Образац подаци о подизвођачу 

 
страна 26 

 
11 

VII 
Образац подаци о понуђачу учеснику у заједничкој понуди 

 
страна 27 

 
12 

VIII 
Модел уговора 

 
страна 28 

 
13 

IX 
Образац структуре понуђене цене са упутством 

 
страна 34 

 
14 

X 
Образац трошкова припреме понуде 

 
страна 36 

 
15 

XI 
Образац изјаве о независној понуди 

 
страна 37 

 
 

16 

XII 
Образац изјаве о достављању средства финансијског 
обезбеђења 

 
 

страна 38 

 
 

 
Укупан број страна конкурсне документације: 

 
38 

 



3 

 

           
I  - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

                                             (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 
 
 

Спецификација за набавку канцеларијског материјала за потребе  Народног музеја: 
 

 

ред. 
бр. 

назив  јед. 
мере 

1.  ЕВРО ДИЗЕЛ  литар 

Понуђач треба да поседује званични сертификат за предметну јавну набавку којим се 
доказује квалитет производа са техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла издата од акредитоване лабораторије који се доставља у прилогу понуде 

 
Понуђач је обавезан да :  

 Обезбеди бесплатну израду ЕВИДЕНЦИОНЕ КАРТИЦЕ,  за  моторно возило 

 Обезбеди бесплатну замену картице услед промене података на картици за гориво 
или оштећење исте  

 Обезбеди достављање петнаестодневних извештаја о утрошку горива  за моторно 
возило, као и по картици (свако утакање горива, количина, врста горива, цена, 
датум и место утакања као и просечну потрошњу између два утакања). Горе 
наведени подаци се групишу и достављају у писаном и електронском облику.  

 
На свакој понуђеној пумпној станици понуђач мора да обезбеди тражену врсту горива 
(Eвро дизел), које наручилац захтева.       
 
 
Напомена:  
У случају да је потребно извршити набавку врате горива који није наведен у техничкој 
спецификацији, исти се може набавити само на основу претходне сагласности 
Наручиоца.  
За набавку горива који није наведен у техничкој спецификацији, јединична цена по 
литри не може бити већа од цене утврђене важећим Ценовником испоручиоца. 

 
 
 
 

  Датум: ____________________  (М.П.)   Потпис овлашћеног лица 
 

                  _______________________ 
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II - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН 

 
(заокружи)                                    
а) понуђач 
б) члан групе понуђача 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача / члана групе понуђача) 
 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са 
свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо доказ који је наручилац захтевао о 
испуњености обавезних и додатних услова - потписану и печатирану изјаву (Образац III)  
 

Р.бр. Услови и Докази о испуњености услова 

1 

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној 
фотокопији;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

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 примање или 
давање мита, кривично дело преваре; 
Доказ: правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда и надлежне полицијске управе МУП-а, 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 примање или давање мита, кривично 
дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); 
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а 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 
примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од 
два месеца пре отварања понуда);  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

3 

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности,  или потврда Агенције за привредне регистре да 
код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда (која не може бити старија од два месеца пре 
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отварања понуда и мора бити издата након слања позива за подношење понуда); 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности,  или потврда Агенције за привредне регистре да код овог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда (која не може бити старија од два месеца пре 
отварања понуда и мора бити издата након слања позива за подношење понуда); 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова (која не може бити старија од два месеца пре 
отварања понуда и мора бити издата након слања позива за подношење понуда); 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

4 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике 
Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне 
самоуправе - града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода (које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда); 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

5 

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом 
 

 
6 

Додатни услов: 
Неопходан финансијски капацитет - да је за последњих 12 месеци све време био 
ликвидан 
Доказ: Извештај о бонитету предузећа издат од АПР (БОН-ЈН) са подацима о 
неликвидности;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

 
 
 

7 

Додатни услов: 
Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
- да је понуђач у претходној години остварио приход од реализованих уговора 
истог или сличног предмету ове јавне набавке, чија је укупна збирна вредност 
минимум 1.000.000,00 динара  
Доказ 1: Списак најважнијих реализованих уговора у претходној години, са 
износима, датумима и листама купаца односно наручилаца - референтна листа 
понуђача, потисаном и печатираном од стране овлашћеног лица референтног 
наручиоца;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац IIIб 

8 

Додатни услов: 
Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно  да понуђач 
поседује пумпне станице у минимум 10 градова Републике Србије, али тако да 
распоредом локација на којима се налазе пумпне станице, буде покривена 
целокупна територија Републике Србије, а од тога најмање 3 бензинске пумпе на 
територији Београда, са радним временом од 00-24 часа; 
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Доказ:  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац IIIа 

 
9 

Додатни услов: 
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има 
ангажовано најмање 5 (пет) лица која су у радном односу код понуђача или у 
друтом облику радног ангажовања (уговор о делу, уговор о обављању 
привремених и повремених послова) 
Доказ: фотокопије радних књижица заједно са фотокопијом МА образца Фонда 
ПИО за запослене (за сваког радника појединачно) из кога се види да је радник 
пријављен на пензијско и инвалидско осигурање;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном дговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

 
 
Напред наведени услови, према члану 75 став 1 ЗЈН (тачке 1-4) и члану 76 став 2 (тачке 
6-9) из Обрасца II, се доказују писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 
124/12), која је саставни део конкурсне документације - Образац III. 

 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, 
да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
                               
 
                                                                                                 ______________________ 
                                       (М.П.) 
                                                                                      Потпис овлашћеног лица 
 
 
Напомена: 
- Образац оверава и потписује овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са 
подизвођачем, а у случају заједничке понуде образац оверава и потписује овлашћено 
лице члана групе који је носилац посла 
- Образац фотокопирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача  
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IIa - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ  
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(назив и седиште подизвођача) 
 
 

Р.бр. Услови и Докази о испуњености услова 

1 

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној 
фотокопији;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

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 примање или 
давање мита, кривично дело преваре; 
Доказ: правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда и надлежне полицијске управе МУП-а, 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 примање или давање мита, кривично 
дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); 
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а 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 
примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од 
два месеца пре отварања понуда);  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

3 

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности,  или потврда Агенције за привредне регистре да 
код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда (која не може бити старија од два месеца пре 
отварања понуда и мора бити издата након слања позива за подношење понуда); 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности,  или потврда Агенције за привредне регистре да код овог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда (која не може бити старија од два месеца пре 
отварања понуда и мора бити издата након слања позива за подношење понуда); 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 



8 

 

обављања одређених послова (која не може бити старија од два месеца пре 
отварања понуда и мора бити издата након слања позива за подношење понуда); 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

4 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике 
Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне 
самоуправе - града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода (које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда); 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

 
 

5 

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом. 
Није предвиђена 

 
 
 
Напред наведени услови према члану 75 став 1 ЗЈН - тачке на редном броју  1-4 из 
Обрасца IIа, се доказују писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН (Службени гласник РС, 
број 124/12), која је саставни део конкурсне документације - Образац III  
 
 
 
 
                                                                                                ______________________ 
 
                                 (М.П.)                                         Потпис овлашћеног лица 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
У СМИСЛУ ЧЛ. 75, 76 И 77 ЗЈН 

 
 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75 став 1 Закона о 
јавним набавкама и додатни услови одређени чланом 76 став 2 Закона 
 
Право учешћа имају сви заинтересовани  понуђачи  који  испуњавају обавезне услове 
према члану 75 став 1  Закона о јавним набавкама, односно: 
  
 1. Да је понуђач 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 примање или давање 
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 за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији; 
 5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом; 
 
Додатни услови:  
 

6. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 
 

 Неопходан финансијски капацитет: 
-да понуђач да је за последњих 12 месеци све време био ликвидан пре дана слања позива 
за отварање понуда  
Неопходан пословни капацитет: 
- да је понуђач у претходној години остварио приход од реализованих уговора истог или 
сличног предмету ове јавне набавке, чија је укупна збирна вредност минимум 1.000.000,00 
динара 
 

7. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом; 
 
Довољан технички капацитет: 
- да понуђач поседује пумпне станице у минимум 10 градова Републике Србије, али тако 
да распоредом локација на којима се налазе пумпне станице, буде покривена целокупна 
територија Републике Србије, а од тога најмање 3 бензинске пумпе на територији 
Београда, са радним временом од 00-24 часа; 
Довољан кадровски капацитет: 
- да има ангажовано најмање 5 (пет) лица која су у радном односу код понуђача или у 
друтом облику радног ангажовања (уговор о делу, уговор о обављању привремених и 
повремених послова) 
 



10 

 

Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77 ЗЈН) да испуњава услове 
прописане чланом 75 и 76 ЗЈН и то: 
 
а. Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III  
 
б. правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе МУП-а, 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 
примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два 
месеца пре отварања понуда); 
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а 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 примање или давање мита, 
кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III  
 
в. Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности,  или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење 
понуда (која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата 
након слања позива за подношење понуда); 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности,  или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење 
понуда (која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата 
након слања позива за подношење понуда); 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова (која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора 
бити издата након слања позива за подношење понуда);  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III  
 
д. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне самоуправе - 
града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (које 
не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда);  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 
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ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА: 
 
 Испуњеност додатних услова располагања неопходног финансијског и пословног  

капацитета, као и довољних техничких и кадровских капацитета, понуђач доказује на 
следећи начин:  
 
Неопходан финансијски капацитет: 
-да понуђач да је за последњих 12 месеци све време био ликвидан пре дана слања позива 
за отварање понуда  
Доказ: Извештај о бонитету предузећа издат од АПР (БОН-ЈН) са подацима о 
неликвидности  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН- Образац III 
 
Неопходан пословни капацитет: 
- да је понуђач у претходној години остварио приход од реализованих уговора истог или 
сличног предмету ове јавне набавке, чија је укупна збирна вредност минимум 1.000.000,00 
динара 
Доказ 1: Списак најважнијих реализованих уговора у претходној години, са износима, 
датумима и листама купаца односно наручилаца - референтна листа понуђача, 
потисаном и печатираном од стране овлашћеног лица референтног наручиоца;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац IIIб 

 
  Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом 
Довољан технички капацитет: 
- да понуђач поседује пумпне станице у минимум 10 градова Републике Србије, али тако 
да распоредом локација на којима се налазе пумпне станице, буде покривена целокупна 
територија Републике Србије а од тога најмање 3 бензинске пумпе на територији 
Београда, са радним временом од 00-24 часа; 
Доказ:  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац IIIа  
 
Довољан кадровски капацитет: 
- да има ангажовано најмање 5 (пет) лица која су у радном односу код понуђача или у 
друтом облику радног ангажовања (уговор о делу, уговор о обављању привремених и 
повремених послова) 
Доказ: фотокопије радних књижица заједно са фотокопијом МА образца Фонда ПИО за 
запослене (за сваког радника појединачно) из кога се види да је радник пријављен на 
пензијско и инвалидско осигурање  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III  
 
Напомена: 

 -Наручилац може захтевати, пре доношења одлуке о додели уговора, да понуђач чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена  као најповољнија достави 
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на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) наведне у тачкама 1-4. Рок за 
достављање је 5 дана од дана достављања захтева; 
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа (докази за обавезне услове 1-4), ако је у својој понуди навео интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни; 
-За подизвођаче и заједничку понуду услови се такође доказују потписивањем и овером 
Изјаве о испуњавању услова из члана 75 став 1 ЗЈН - Образац III конкурсне документације, 
коју потписује само понуђач ако наступа са подизвођачем/има, односно понуђач који је 
носилац посла у случају заједничке понуде. 
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 III  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ  
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН 

 
 
 
 

У складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 
124/12), дајемо следећу:  

 
 
                                                           И З Ј А В У  

 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да, у својству 
понуђача, испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке 
мале вредности добара – гориво за моторна возила (Г-5/2014), у складу са чланом 75 став 1 
Закона о јавним набавкама, (тачке под редним бројем 1-4) као и све додатне услове у 
складу са чланом 76 став 2 Закона о јавним набавкама (тачке под редним бројем 6-9), 
наведене у Обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН - Образац II, који 
је саставни део ове конкурсне документације. 
 
Такође, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и да смо ималац права интелектуалне 
својине, у складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама. 
 
Наручилац задржава право провере тражених доказа о испуњавању услова из члана 77 
Закона о јавним набавкама. 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 
подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач. 
Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац 
посла. 
 
 
 
 
            Место и датум                            (М.П.)                                   Потпис овлашћеног лица 
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IIIа  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  
О ЛОКАЦИЈИ И БРОЈУ ОБЈЕКАТА 

 
За реализацију јавне набавке мале вредности – гориво за моторна возила Народног музеја у 
Београду, изјављујемо да на територији Републике Србије поседујемо пумпне станице на 
следећим локацијама, и то: 

 

Редни 
 број           

ПУМПНА  
СТАНИЦА 

        АДРЕСА 
(УЛИЦА И БРОЈ) 

ТЕЛЕФОН        МЕСТО 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 
 
 
 
 

               Место и датум                                                                                                  
                                                            (М.П)                                                    Потпис овлашћеног лица 

 
         _____________________                                                                          ___________________________ 
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IIIб  - ОБРАЗАЦ -РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА 
 

РЕФЕРЕНЦА ПОНУЂАЧА 
списак најважнијих реализованих уговора у претходној години 

у укупном износу од 1.000.000,00 динара  
 

Р. 
бр. 

 
Наручилац 

 
Предмет уговора 

 

 
Вредност уговора 

Датум 
потписивања 

уговора  
 1.  

 
 

   

 2.  
 
 

   

 3. 
 

 
 
 

   

 4. 
 

 
 
 

   

 5. 
 

 
 
 

   

 6. 
 

 
 
 

   

 7.  
 
 

   

 8.  
 
 

   

 
 
   

Датум ______________ М.П.                                           Потпис овлашћеног лица 

 
 

______________________  
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IV  - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
тако што ће најдаље дан пре отварања понуда да поднесе наручиоцу писани захтев за 
повлачење или опозив понуде. 
 
 2. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ  
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације који су понуђачу 
достављени лично или су преузети на Порталу јавних набавки или интернет страници  
Народног музеја у Београду. 
Понуђач мора све обрасце и изјаве које су део конкурсне документације и чине саставни 
део понуде да попуни читко, потпише од стране одговорног лица и овери печатом. 
Понуђач није у обавези да попуни, потпише и овери само оне обрасце на којима је 
назначено у напомени да их понуђач не попуњава, јер нпр. не наступа са подизвођачима 
или понуда није заједничка. 
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти, тако да се при отварању 
може проверити да ли је затворена онако како је била предата. Понуђач подноси понуду 
препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Народни музеј у Београду,  
Трг Републике 1а, Београд, уз напомену „Понуда за јавну набавку мале вредности добара- 
гориво за моторна возила, Г-5/2014“- НЕ ОТВАРАТИ!  
 
 3. JЕЗИК 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
Поступак јавне набавке се води на српском језику. 
 
           4. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност и мора бити 
фиксна  за време трајања уговорног периода. 
У цену су урчунати  сви пратећи и зависни трошкови.  
Промена цене канцеларијског материјала из понуде понуђача, у току важења уговора, 
могућа је само уколико се вредност еура у току важења уговора, повећа више од 5% у 
односу на вредност еура по званичном средњем курсу НБС на дан отварања понуда, или 
измене пореских стопа. 
Уколико дође до испуњења услова из претходног става, наручилац и испоручилац 
договориће нову цену изменом уговора о јавној набавци. 
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, 
сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 
Плаћање уговорене цене, наручилац ће вршити сукцесивно, за испоручену  количину 
добара, по испостављеној фактури у  року од 7 дана, од дана пријема фактуре оверене од 
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стране овлашћеног лица наручиоца, на рачун изабраног понуђача са којим ће бити 
закључен уговор. 
 
 5. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву 
цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке. 
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова. 
Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће 
меродавне елементе понуде. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама.  
 
 6. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Ако понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати своју 
понуду. 
 
 7. НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ 
Испорука добара - горива за потребе Народног музеја у Београду, вршиће се на 
територији Републике Србије, односно на пумпним станицама Продавца. 
Време испоруке добара је до краја календарске 2014. године. 
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Цена, односно укупна вредност која је предмет јавне набавке (у Обрасцу понуде) исказује 
се у динарима, без и са ПДВ, с тим да се цене могу мењати сходно одлуци надлежног 
државног органа којом се прописују цене нафтних деривата. 
Плаћање ће се вршити за корпоративне картице које издаје Испоручилац након 
закључења уговора у свему и на начин утврђеним уговором. 
Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са законом. 
 
Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна.  
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када 
рок почиње да тече. 
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: по договору, сукцесивно, од-
до, одмах, и сл). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 
неисправном. 
 

8. ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈЕ 
Понуђач поседује званични сертификат за предметну јавну набавку којим се доказује 
квалитет производа са техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 
издата од акредитоване лабораторије који се доставља у прилогу понуде 
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 9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, онда попуњава, потписује и оверава све 
обрасце у конкурсној документацији који се односе на подизвођача/е. 
Учешће са подизвођачем/има мора у потпуности бити у складу са чланом 80 ЗЈН. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити већи од 50%) као и 
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

- у обрасцу понуде (Образац V у конкурсној документацији) наведе назив и 
седиште подизвођача; 
-попуни, печатом овери и потпише образац - Подаци о подизвођачу - Образац VI у 
конкурсној документацији; 
-за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75 став 1 тач. 1) до 

4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77 Закона, а доказ о испуњавању 
услова из члана 75 став 1 тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору о јавној набавци.  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира 
на ангажовање и број подизвођача. 
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно 
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова.  
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно 
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

 
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, онда је у обавези да попуни, потпише и 
овери све обрасце у конкурсној документацији који се односе на заједничку понуду.  
Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81 ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Образцу понуде (Образац V, у конкурсној 
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди. 
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати 
Образац Општи подаци о члану групе понуђача - Образац VII у конкурсној 
документацији и доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 став 1 тач. 
1) до 4) Закона о јавним набавкама, на начин одређен чланом 77 Закона, а додатне услове 
из члана 76 овог закона испуњавају и доказују заједно. 
Услов из члана 75 став 1 тач. 5) закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 
члана 81 став 4 тач. 1) до 6) закона и то о: 
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
-понуђачу који ће издати рачун; 
-рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршеање уговора. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 
 11. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач треба да попуни, потпише и овери Образац X конкурсне документације у коме 
представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Ако понуђач нема 
трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не треба да попуњава, потписује и оверава 
овај образац. 
 
 12. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац ће одбити понуду уколико дође у посед неког од доказа из члана 82 Закона о 
јавним набавкама. 
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. 
 
 13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ 
Критеријум за оцењивање понуде у предметној јавној набавци мале вредности јесте 
најнижа понуђена цена.  
Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену, као најповољнији биће 
изабран понуђач који понуди развијеност продајне мреже на територији Републике 
Србије. Уколико и овај податак не може да се искористи за избор најповољнијег 
понуђача, онда ће меродаван бити дужи рок важења понуде. 
Уколико ни ови, додатни подаци не могу да се искористе, наручилац ће донети одлуку да 
уговор додели понуђачу чија је понуда прва приспела код наручиоца. 
 
 14. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Овлашћено лице понуђача потписује и оверава образац Изјаве о достављању менице као 
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Образац XII у конкурсној 
документацији. 
Изабрани понуђач мора да достави на дан потписивања уговора, бланко потписану и 
оверену сопствену меницу, без права на приговор, неопозиву, безусловну и наплативу на 
први позив за добро извршење посла, у висини 10% од вредности уговора и роком 
важења 30 дана дуже од дана трајања уговора. Изабрани понуђач мора да достави и 
менично овлашћење у корист наручиоца са картоном депонованих потписа и захтевом за 
регистрацију/брисање менице поднет банци.   
 
Под добрим извршењем посла сматра се да је Понуђач извршио све своје обавезе у свему 
према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са важећим 



20 

 

прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за ову врсту 
добара, као и на основу рока који је понудом предвидео.  
У случају да се укаже потреба за продужењем рока важења бланко регистроване менице, 
Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да на захтев Наручиоца продужи 
важење менице најмање 5 дана пре истека рока претходне. 
 
 15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код 
понуђача/подизвођача (члан 93 ЗЈН). 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 

16. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ДОДАТНЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног 
за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију. 
Понуђачи могу у писменом облику да траже додатна појашњења у вези са припремом 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 
3 дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, и истовремено тај 
одговор објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.Тражење 
додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
Питања упутити на адресу: Народни Музеј у Београду, Трг Републике 1а, са напоменом 
„Питање за јавну набавку мале вредности добара – гориво за моторна возила, бр. Г-
5/2014“, електронском поштом на e-mail admi@narodnimuzej.rs или факсом на број 011-
2627721. 
Контакт особа: Ивана Дорчић , број телефона: 011-3306014. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20 ЗЈН, а то 
је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
 
 17. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ 
Наручилац је дужан да чува поверљиве све податке о понуђачима у складу са чланом 14 
ЗЈН. 
Наручилац може да захтева заштиту поверљивости података које ставља на располагање 
у складу са чланом 15 ЗЈН. 
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18. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор 
о предметној јавној набавци. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
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 три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. 
У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја 
рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 
пет дана од дана пријема одлуке. 
У  случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може 
уложити захтев за заштуту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама 
Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 138-159 Закона о јавним 
набавкама). 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број 
840-742221843-57, број модела 97, позив на број 50-016 уплати таксу из члана 156 став 1 
Закона, у износу од 40.000,00 динара, сврха уплате: Републичка административна такса, за 
јавну набавку број  Г-5/2014 – гориво за моторна возила.  
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за 
заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
 
 19. ДОДЕЛА УГОВОРА 
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели 
уговора.Уговор се закључује са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам (8) дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
Ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети 
одлуку о додели уговора. 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112 став 2 тачка 5) ЗЈН закључити уговор са 
понуђачем у року од три (3) дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  
 

      20. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац  ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, ако нису испуњени услови за доделу уговора. 
Наручилац може да обустави поступак 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 
и иста се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
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Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке. 
 

21. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛИЧНО  

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

 

 

 



23 

 

V - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ: 

 

Понуда број: _____________________               
Датум: __________________________              
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Адреса: 

Телефон ______________________           Факс __________________________ 
e-mail ________________________                                                                    

Овлашћено лице (потписник уговора) и функција: 
 

Лице задужено за контакт: 
  

Матични број: Регистарски број: 

Шифра делатности: ПИБ: 

Текући рачун: 
 

Носилац платног промета: 

 

 
На основу позива Наручиоца за јавну набавку мале вредности добара – гориво за моторна 
возила за потребе  Народног Музеја у Београду, Г-5/2014, дајемо следећу понуду:  
 
Понуду дајемо (заокружити): 
 
1) самостално 
 
2) са подизвођачем/има: 
 

1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 

         3. _____________________________________________________________________ 
                        (навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих подизвођача) 
 
3) као заједничку понуду са: 
 
        1. _____________________________________________________________________ 
        
        2. _____________________________________________________________________ 
 
        3. _____________________________________________________________________ 
         (навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих учесника у заједничкој понуди) 
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Рок важења понуде је: .......... дана од дана отварања понуда (не мањи од 30 дана) 

 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Рок и услови плаћања : ________ дана од дана достављања фактуре (у року не краћем од 
45 дана од фактурисања) 

 
Укупна збирна јединична цена према спецификацији износи: ______________________ 
динара без ПДВ-а (из Обрасца IX) 

 
Укупна збирна цена према спецификацији  износи: _____________________ динара са 
ПДВ-ом (из Обрасца IX) 

Начин, рок и место испоруке: Сукцесивно у складу са потребама купца, на пумпним 
станицама продавца 

Рок за издавање и предају картица: ____ дана од дана пријема спецификације моторних 
возила Купца са регистарским бројевима и другим потребним подацима 

Додатне погодности, уколико их има:  
 

Проценат од укупне вредности јавне набавке (највише до 50%) која ће се поверити 
подизвођачу/има٭: 

 
1)Подизвођач................................................................................................ учествује са_______% 

 
2)Подизвођач............................................................................................... учествује са_______% 

 
3)Подизвођач............................................................................................... учествује са_______% 

 
 .Ове податке понуђач попуњава само ако наступа са подизвођачем/има٭
 
 
 
 
  Датум: ____________________  (М.П.)   Потпис овлашћеног лица 

 
                  _______________________ 

 
        

Напомена: 
2. Образац понуде је потребно попунити  
3. 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 овласти једног понуђача из групе понуђача 
из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде 

4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и 
оверавају печатом понуђач и подизвођач 

5. Предвиђена (оквирна, планирана) количина износи Евро дизел: до 4.000 литара. 
Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној набавци може 
бити већа или мања од предвиђене количине, у зависности од потреба Наручиоца, 
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уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи 
укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора  

6. Издавање компанијске кредитне платне картице (укључујући и поновно издавање 
у случају истека периода важења, оштећења, губитка и сл) је бесплатно за 
наручиоца односно трошкове издавања сноси понуђач/продавац  

7. Понуђач уз понуду доставља Опште услове за издавање и коришћење 
компанијских кредитних платних картица, који ће бити саставни део уговора о 
јавној набавци. Одредбе Општих услова примењиваће се уколико нису у 
супротности са обрасцем понуде и одредбама уговора о јавној набавци (са 
прилозима)  

8. Продавац се обавезује да ће купцу одобравати све попусте на цене и количине које 
одобрава и другим корпоративним клијентима, о чему писаним путем обавештава 
Купца  

9. Купац може раскинути уговор уколико утврди да Продавац није писаним путем 
обавестио о попустима. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени  
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VI  - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив   

Адреса и седиште   

Регистарски број   

Матични број   

Текући рачун   

ПИБ  

Директор  
(одговорно лице):  

Друго овлашћено лице:  

Особа за контакт:  

Број телефона:   

Факс:  

Е-mail адреса:  

 
Овај подизвођач учествује у понуди понуђача у делу чији је опис следећи: 
_______________________________________________________________, што у укупној 
вредности понуде износи _____________________ динара или у процентима: _______% 
(подизвођачи могу учествовати највише до 50% у укупној вредности понуде). 
 
 
У ________________ 
Дана: ______________                             (М.П.)                                    Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                             
______________________ 
 
 

Напомена I: у случају већег броја подизвођача, овај образац копирати у потребном броју 
примерака и попунити за сваког подизвођача посебно. 
 
Напомена II: у случају да понуђач не наступа са подизвођачем/има не мора да попуњава, 
потписује и оверава овај образац. 
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VII  - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
 

Назив   

Адреса и седиште   

Регистарски број   

Матични број   

Текући рачун   

ПИБ  

Директор  
(одговорно лице):  

Друго овлашћено лице:  

Особа за контакт:  

Број телефона:   

Факс:  

Е-mail адреса:  

 
 
 
 
У __________________ 
Дана: ________________                          (М.П.)                                Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                            

 ____________________ 
 
 

Напомена I: Овај образац копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача који 
је учесник у заједничкој понуди. 
  
Напомена II: у случају да понуђач не наступа са заједничком понудом не мора да 
попуњава, потписује и оверава овај образац. 
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VIII - МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да  је сагласан 
са садржином  модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.     

 
 

УГОВОР  
О ПРОДАЈИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА 

ПУТЕМ КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО 
 

Уговорне стране: 
1. Народни музеј у Београду, Београд, Трг Републике 1а, који заступа  в.д. 
директора, мр  Бојана Борић Брешковић (у даљем тексту: Купац),  
ПИБ:  101514832 
Матични број:  07023677 
Брoj рачуна:  840-523664-51 

 
2. ___________________________________________________________, који заступа 
____________________________________  (у даљем тексту: Продавац) - попуњава 
понуђач 
ПИБ: _____________________   (попуњава понуђач) 

  Матични број: _____________    (попуњава понуђач) 
Брoj рачуна: _______________   (попуњава понуђач) 

  
Члан 1. 

 Уговорне стране сагласно константују: 
 

- да је Купац, на основу члана 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 
124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – гориво за 
моторна возила, редни број јавне набавке Г-5/2014; 

- да је Продавац, на основу позива за достављање понуда, дана ______ 2014. године, 
доставио понуду број _____________ , која се налази у прилогу уговора и чини 
његов саставни део (попуњава Купац);  

- да понуда Продавца у потпуности одговара захтевима и условима које је 
Наручилац предвидео у конкурсној документацији; 

- да је Купац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о 
додели уговора број _____________ од __________2014. године (попуњава Купац), 
којом је понуду понуђача ____________________________ (попуњава Купац) 

изабрао као најповољнију. 
 

Продавац се обавезује да Купрцу на дан потписивања уговора, достави: бланко 
потписану и оверену сопствену меницу, без права на приговор, неопозиву, безусловну и 
наплативу на први позив за добро извршење посла, у висини 10% од укупне вредности 
уговора (са свим трошковима и ПДВ-ом), важности 10 дана дуже од дана трајања уговора 
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и менично овлашћење у корист Купца са картоном депонованих потписа и захтевом за 
регистрацију/брисање менице поднет банци. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

Члан 2. 
Предмет Уговора је купопродаја нафтних деривата коришћењем кредитне картице за 
гориво Продавца (у даљем тексту: Картица). 
Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његовог возила, испоручује нафтне деривате 
на својим бензинским станицама.  
Списак јавних бензинских станица Продавца, на којима Купац преузима гориво у своје 
возило коришћењем Картице, представља саставни део овог Уговора. 
Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен лист моторног 
возила са регистарским бројем – називом корисника и врстом нафтних деривата, који 
представља саставни део овог Уговора. 
Купац се обавезује да за своје возило од продавца купује искључиво нафтне деривате 
наведено у  листу из претходног става. 
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 3. 
Закључивањем овог уговора, Купац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим 
правилима и условима за издавање и коришћење картице за гориво, која чине саставни 
део овог Уговора. 

 
ЦЕНА  

Члан 4. 
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са  кретањем цена на 
тржишту нафтних деривата у Републици Србији.  
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 
испоруке. 
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на 
бензинским станицама Продавца. 
Приликом испоруке робе сачињава се отпремни документ који потписују одговорно лице 
Продавца које извршава отпрему, са једне стране, и лице које у име Купца врши пријем, 
са друге стране. Лице које у име Купца врши пријем сматра се овлашћеним 
представником Купца. 
 

Члан 5. 
У случају да су се стекли услови за промену цена, Испоручилац је обавезан да поднесе, у 
писаној форми, захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену цена. 
Наручилац је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева обавести 
Испоручиоца да ли прихвата промену цена односно да сагласност на промену цена. 
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке тј. примењиваће се од дана 
давања писмене сагласности. 
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ПОПУСТИ НА ЦЕНЕ  
Члан 5. 

Цене уговорених нафтних деривата умањују се за дизел горива на основу преузетих 
количина деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим скалама 
Продавца из прилога овог Уговора. 
 

Члан 6. 
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.  

 
ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ  

Члан 7. 
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које 
врши Купац.  
Картица се издаје Купцу након потписивања уговора сагласно Захтеву и  листу возила за 
издавање Картице, који чине саставни део овог Уговора.  
 

Члан 8. 
Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по Картици, на основу достављених 
података од стране Купца и утврђених месечних кредитних лимита од стране Продавца.  
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картице, о чему се саставља Записник 
који потписују овлашћени представник обе уговорне стране. 
 

Члан 9. 
Купац се обавезује да Картицу 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 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 картицу врати Продавцу. 
Уколико Купац не врати картицу Продавцу у року од 30 дана након раскида-
непродужавања уговора, Продавац ће Купцу фактурисати издату, а невраћену картицу 
по цени од ________. 
 

Члан 10. 
Уколико се Купац не придржава одредаба овог уговора, Продавац задржава право 
блокирања и одузимања  издате картице.  
 
РОКОВИ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 11. 
 

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15. у месецу за продају остварену у првих 15 
дана у текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од 16. у текућем 
месецу до краја месеца. 
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Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде 
обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски 
период. 
 

Члан 12. 
Купац се обавезује да вредност преузете робе из члана 11 овог Уговора плати Продавцу у 
року од ____ дана од датума ДПО. 
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на 
текући рачун Продавца назначен у фактури. 
 
ЗАТЕЗНА КАМАТА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ 

Члан 13. 
Продавац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Купцу законску затезну камату на 
месечном нивоу и то од дана истека валуте до датума измирења дуга.  
Месечно обрачунату камату, Купац је дужан да плати у року од 8 (осам) дана од дана 
испостављања обрачуна. У случају да Купац поред дуга за испоручену робу (главница) 
дугује и камату и трошкове, првом наредном уплатом Купца (уколико није наведено на 
шта се уплата односи), врши се затварање његовог дуга сагласно члану 313. Закона о 
облигационим односима.  

 
КВАЛИТЕТ РОБЕ  

Члан 14. 
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећим Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.  
 
РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА  

Члан 15. 
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. 
 
ВИША СИЛА 

Члан 16. 
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. 
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Продавац се ослобађа одговорности и у случају нескривљених 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 17. 
Уговор се закључује на одређено време од датума потписивања обе уговорне стране до 
31.12.2014, односно до искоришћења планираних средстава.  
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, а Уговорне стране ће нове услове регулисати закључењем анекса 
уговора или раскинути овај Уговор. 
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. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 18. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде 
могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  

 
Члан 19. 

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране, 
уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у 
писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни 
примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза. 
Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, уговор 
се сматра раскинутим. 
Продавац може одржати уговор на снази уколико неизмирене обавезе Купца наплати из 
средстава обезбеђења из члана 14. овог уговора. 

 
Члан 20. 

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 21. 

За све што овом Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигацоним 
односим, важећи прописи, технички нормативи и стандарди за предметну услугу. 

 
Члан 22. 

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 
заступника уговорних страна. 
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Члан 23. 
Саставни део овог уговора су: 
Прилог 1: Списак бензинских станица Продавца на којима Купац може користити 
Картицу.  
Прилог 2: Спецификација возила за издавање кредитне картице за гориво.  
Прилог 3: Општа правила и услови за издавање и коришћење картице за гориво. 
Прилог 4: Захтев за издавање кредитне картице за гориво.  
Прилог 5: Записник о примопредаји картице за гориво. 
Прилог 6: Скала попуста на преузете количине нафтних деривата.  

 
Члан 24. 

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

 

 
П Р О Д А В А Ц 
 
 

                         К У П А Ц 

________________________                                        _______________________ 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
обавезно потписати и печатирати модел уговора 
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IX  - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
са упутством како да се попуни 

 
 
Јавна набавка мале вредности добара – гориво за моторна возила,  Г-5/2014. 
Назив и седиште понуђача:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Р. 
бр. 

Артик
ал 

Јед. 
мере 

колич
ина 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ 

 
Износ 
ПДВ 

Цена по 
јединици 

мере са 
ПДВ 
(5+6) 

Цена за 
укупну 

количину 
без ПДВ 

 

Износ ПДВ 
за укупну 
количину 

 
 

Цена за 
укупну 

количину 
са ПДВ 

(8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ЕВРО 
ДИЗЕЛ  литар 

до 
4.000  

      

 
Укупно: 

      

 
Понуђач треба да поседује званични сертификат за предметну јавну набавку којим се доказује квалитет 
производа са техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла издата од акредитоване 
лабораторије који се доставља у прилогу понуде 

 

 Предмет набавке: Евро дизел.  

 Квалитет горива: Одређен на основу важећих стандарда који се примењују за 
течна горива нафтног порекла (одређен према стандардима SRPS и у складу са 
одредбама важећег Правилника о техничким и дугим захтевима за течна горива 
нафтног порекла, Службени гласник РС бр. 63/2013):  
- за Евро дизел, утврђени су стандардом SRPS EN 590  

 
Предвиђена (оквирна, планирана) количина уписана је у табели. Стварна купљена (испоручена) 
количина путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од предвиђене количине, у 
зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату 
вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења 
уговора.  
Издавање компанијске кредитне платне картице (укључујући и поновно издавање у случају 
истека периода важења, оштећења, губитка и сл.) је бесплатно за наручиоца, односно трошкове 
издавања сноси понуђач/продавац. 
 Понуђач уз понуду доставља Опште услове за издавање и коришћење компанијских кредитних 
платних картица, који ће бити саставни део уговора о јавној набавци. Одредбе Општих услова 
примењиваће се уколико нису у супротности са обрасцем понуде и одредбама уговора о јавној 
набавци (са прилозима).  
Продавац се обавезује да ће купцу одобравати све попусте на цене и количине које одобрава и 
другим корпоративним клијентима, о чему писаним путем обавештава Купца.  

 
У Београду,                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                   М.П.                               _______________________________               
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УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
У колону 5, унети цену по јединици мере са свим пратећим и зависним трошковима без 
ПДВ;  
У колону 6 унети износ ПДВ на јединичну цену; 
У колону 7, унети цену по јединици мере са ПДВ; 
Под укупно у колону 8, унети збирну цену, за укупну количину, без ПДВ; 
Под укупно у колону 9, унети  збирни износ ПДВ за укупну количину; 
Под укупно у колону 10, унети збирну цену, за укупну количину, са ПДВ; 
 
Напомена:  
Јединичне цене по јединици мере у табели, као и укупна збирна јединична цена у 
колони 5  служе за упоређење понуда. 
У случају да је потребно извршити набавку горива за моторна возила које није наведено у 
техничкој спецификацији, исти се може набавити само на основу претходне сагласности 
Купца.  
За набавку горива за моторна возила које није наведено у техничкој спецификацији, 
јединична цена по комаду не може бити већа од цене утврђене важећим Ценовником 
Продавца. 
У цену су урчунати  сви пратећи и зависни трошкови.  
Промена цене из понуде понуђача, у току важења уговора предвиђена је угвоором 
Уколико дође до испуњења услова из претходног става, наручилац и испоручилац 
договориће нову цену изменом уговора о јавној набавци. 
 
 
 
 
  Датум: ____________________  (М.П.)   Потпис овлашћеног лица 
              _______________________ 



36 

 

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12) као и 
чланом 6 и 19 Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник 
РС бр. 29/2013),  достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку 
добара мале вредности – гориво за моторна возила, Г-5/2014, за потребе  наручиоца,  
Народног музеја у Београду и то:  

 
 

 
                                                Врста трошка:                                                        износ: 

1. ______________________________________________________, ______________ динара 
2. ______________________________________________________,_______________ динара 
3. ______________________________________________________, ______________ динара 
4. ______________________________________________________,______________ динара 
5. ______________________________________________________, ______________ динара 
6. ______________________________________________________,______________ динара 
7. ______________________________________________________, ______________ динара 
8. ______________________________________________________,______________ динара 
9. ______________________________________________________, ______________ динара 
10. ______________________________________________________,______________ динара 

 
 
 
 

 
 

Напомена I:  
сходно члану 88 став 2 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/12), трошкове припреме и 
подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова, осим у случају из става 3 истог члана,  ако је поступак јавне набавке обустављен 
из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду 
трошкова у својој понуди. 
 
Напомена II:  
у случају да понуђач не наступа са заједничком понудом не мора да попуњава, потписује 
и оверава овај образац. 
 

 
 
 

  Датум: ____________________  (М.П.)   Потпис овлашћеног лица 
 

                  _______________________ 
    
 



37 

 

XI  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12) и 
чланом 6 и 20 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени 
гласник РС бр. 29/2013), дајемо следећу:  

 
 
 
 
                                                           И З Ј А В У  

 
 
 
 
Понуђач____________________________________________________________________из 
_________________изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ову 
понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
Ова изјава даје се за јавну набавку мале вредности добара-гориво за моторна возила за 
потребе  Народног музеја у Београду, Г-5/2014. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који 
наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач. 
Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац 
посла. 
 
 
 
         _______________________ 
            Место и датум                                                                            Потпис овлашћеног лица 

(М.П.)    
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XII  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 

 
 
                                                        И З Ј А В А  

 
О ДОСТАВЉАЊУ СОЛО МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 
 
 
 
Овом изјавом Понуђач_______________________________________________________ из 
_________________ потврђује да ће Наручиоцу, уколико буде изабран као најповољнији 
понуђач за јавну набавку мале вредности добара-гориво за моторна возила за потребе  
Народног музеја у Београду, Г-5/2014, на дан потписивања уговора, доставити бланко 
потписану и оверену сопствену меницу, без права на приговор, неопозиву, безусловну и 
наплативу на први позив за добро извршење посла, у висини 10% од вредности уговора и 
роком важења 30 дана дуже од дана трајања уговора. 
Уз меницу ћемо доставити и менично овлашћење у корист наручиоца са картоном 
депонованих потписа и захтевом за регистрацију/брисање менице поднет банци. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који 
наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач. 
Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац 
посла. 
 
 
 
         Место и датум                                                             Потпис овлашћеног лица  
 
    _________________                          (М.П.)                          _____________________ 
 
                                                              
 

 


