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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2016 и 

68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/15.),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 115/1 и Решења o 

образовању комисије за јавну набавку број 115/2 припремљена је:  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности добара 

 

Набавка горива и мазива  

 

ЈН број 115/2016 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Упутство понуђачима како да сачине понуду 5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона  и  

упутство  како  се  доказује испуњеност тих услова 

12 

V 
Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку 

набавке мале вредности 
13 

VI Образац изјаве о независној понуди 15 

VII Образац понуде 16 

VIII Модел уговора 20 

IX Спецификација предмета јавне набавке  услуга по партијама 25 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу  

 

 Наручилац:    Институт за низијско шумарство и животну средину 

 

Адреса:   Антона Чехова 13, Нови Сад 

Интернет страница: www.ilfe.org 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Јавна набавка мале вредности 

 

3. Предмет јавне набавке  

 

 Набавка горива  и мазива  

 

4. Назив и ознака из општег речника јавних набавки 

 

09132100 – Безоловни бензин  

09133000 – Течни нафтни гас 

09134200 – Дизел гориво 

09211000 – Уља за подмазивање и средства за подмазивање 

 

5.  Контакт лице  

 

 Лице за контакт: др Срђан Стојнић 

Е - mail адреса (или број факса): stojnics@uns.ac.rs, ilfe@uns.ac.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilfe.org/
mailto:stojnics@uns.ac.rs
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке  

 

Предмет јавне набавке  број 115/2016 је набавка добара – горива и мазива  

 

09132100 – Безоловни бензин  

09133000 – Течни нафтни гас 

09134200 – Дизел гориво 

09211000 – Уља за подмазивање и средства за подмазивање 

 

2. Партије 

 

Ова набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија).  

 

Партија 1: 09130000 – Нафта и дестилати 

Партија 2: 09210000 – Уља за подмазивање и средства за подмазивање 

 

 

Наручилац ће за сваку партију закључити уговор. 
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III. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 

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

 

 Понуђач подноси понуду на српском језику.   

 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 

 Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 

условима Наручиоца. 

1) Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале 

вредности (попуњен потписан и печатом оверен) - Поглавље  V  

2) Образац изјаве о независној понуди (попуњен потписан и печатом оверен) - Поглавље   

VI; 

3) Образац понуде (попуњен потписан и печатом оверен) - Поглавље VII; 

4) Mодел уговора (попуњен потписан и печатом оверен)- Поглавље VIII; 

5) Изјава на меморандуму (потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом Понуђача) о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права 

интелектуалне својине (ако је то случај); 

6) Понуђач је обавезан да има разгранату мрежу бензинских станица на територији 

Републике Србије, односно барем једну станицу у окрузима који су наведени у 

спецификацији, што доказује списком бензинских станица (са локацијама) потписаним 

и овереним од стране понуђача. 

  

3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 

 

 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове из 

члана 75. ЗЈН: 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

4. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

 У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се 

доказује на следећи начин: 
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1. Достављањем обрасца Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне 

набавке мале вредности - Поглавље  V конкурсне документације за понуђача (попуњен, 

потписан и оверен печатом).  

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о 

додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

 

5. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. став 

2. ЗЈН 

 

 Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу: 

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада и заштити животне средине. 

б) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

односно слања позива за подношење понуда 

 Изјаву, сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред 

наведених услова, понуђачи су дужни доставити (као саставни део понуде) на меморандуму, 

уредно потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача. 

 Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.( Поглавље Vб конкурсне документације 

попуњен, потписан и оверен печатом)  

 

6. ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама, 

позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуђач може дати понуду за једну или више партија. Понуду треба поднети на 

обрасцима садржаним у конкурсној документацији. 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице 

понуђача исте потписује и печатом оверава. 

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације 

и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног 

лица. 

 

7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА 

 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,  затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. На полеђини коверте  навести назив и адресу понуђача. 

 Понуду доставити на адресу:  Институт за низијско шумарство и животну средину, 21000 

Нови Сад, Антона Чехова 13, Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара  – горива и 

мазива, ЈН 115/2016-  Партија број ___________ НЕ  ОТВАРАТИ”.  Понуда се сматра  

благовременом уколико је примљена  од стране  наручиоца  до 18 марта 2016.године до 10.00 
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часова.  

 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и 

евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручилац 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. 

 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, 

неотворене све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 Отварање понуда ће се спровести 18. марта 2016.године у 11.00 часова у просторијама 

Института за низијско шумарство и животну средину.Отварање понуда је јавно и може 

присуствовати свако заинтересовано лице.  Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног 

отварања понуда, морају комисији за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног 

овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора бити са бројем и 

датумом издавања, и имати печат и потпис одговорног лица Понуђача. 

 

8. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

 

 Предметна јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија), 

тако да се свака целина може уговорити засебно 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 две или више партија, она 

мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

 Докази из чл. 75.  Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, 

не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за све партије.  

 

9. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

10. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

 У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, 

измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважан ако 

Наручилац прими допуну понуде, измену понуде или обавештење о опозиву понуде пре истека 

рока за подношење понуда. 

 Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 

непосредно или путем поште на адресу : Институт за низијско шумарство и животну средину, 

21000 Нови Сад, Антона Чехова 13, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ОПОЗИВ 

ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности, уписати број партије, број ЈН 115/2016- 

КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“. На полеђини коверте  навести назив и адресу понуђача.  
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 Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 

понуда. 

 

11. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail: stojnics@uns.ac.rs, ilfe@uns.ac.rs или факсом на број 021/540-385 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 115/2016-1 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

12. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 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.  

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. 

 

13. ЦЕНА 

 

Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а.  

  Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска 

цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и 

изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако 

mailto:stojnics@uns.ac.rs
mailto:ilfe@uns.ac.rs
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наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно 

образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН. 

 

14. РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА 

 

 Понуђач ће добра испоручити сукцесивно, према динамици коју одреди Наручилац. 

Понуђач ће предметна добра испоручити до укупно уговорене вредности уговора за сваку 

партију посебно, у динарима без ПДВ-а, а према ценама датим у обрасцу понуде.  

 Плаћање добара која су предмет ове набавке врши се у року од 15 дана након доставе  

исправне фактуре од стране Понуђача. 

 

15. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

 

 Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 

 Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач 

наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 

 

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 

 Избор између достављених прихватљивих понуда извршиће се применом  критеријума: 

– економски најповољнија понуда за Партију 1, 

– најнижа понуђена цена за Партију 2. 

Детаљно објашњење примене критеријума економски најповољније понуде за Партију 1 

је дато у  поглављу Спецификација предмета јавне набавке, Поглавље IX. 

 

17. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 

 

  Након спроведене стучне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које у потпуности испуњавају захтеве из конкурсне документације, тј. понуде 

које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће 

бити одбијене. 

 

18. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

  Понуда ће бити одбијена: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

5) понуда садржи друге недостатке жбог којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

  Битни недостаци понуде су прописани чланом 106. Закона о јавним набавкама. 
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19. 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 (увид) код понуђача. 

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 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. 

 

20. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА 

 

 Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 3 (три) дана од 

дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити достављена понуђачима у року од 

три дана од дана доношења. 

 

 

21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 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 ако 

је поднета само једна понуда у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН. Ако понуђач којем је 

додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор 

са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. ЗЈН. 

 

22. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац ће чувати као поверљиве 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 и понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

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 понуда. 

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 ове ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
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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. 

 

23. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку  и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил: 

stojnics@uns.ac.rs, ilfe@uns.ac.rs; или препорученом пошиљком на адресу наручиоца, са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико 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 2 дана 

од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 

од стране наручиоца најкасније 3 (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. Закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији или позиву, а 

наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до 

застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од 

дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број : ЈНМВ 

115/2016-1, сврха уплате: такса за ЗЗП, корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

mailto:stojnics@uns.ac.rs
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 

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

 

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 криминалне 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);  

 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона); 

 

 ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из 

чл. 75. ЗЈН – Поглавље V конкурсне документације. 

 

ОБАВЕЗАН ДОДАТНИ УСЛОВ 

 

Понуђач је обавезан да има разгранату мрежу бензинских станица на територији 

Републике Србије, односно барем једну станицу у  окрузима који су наведени у спецификацији, 

што доказује списком бензинских станица (са локацијама) потписаним и овереним од стране 

понуђача. 

 

ДОКАЗ: Списак бензинских станица (са локацијама) потписаним и овереним од 

стране понуђача. 

  

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора 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 остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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V . ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 115/2016 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012) под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач______________________________________из__________________________ 

 

Адреса:__________________________матични број:___________________________ 

 

Испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 115/2016, и то да: 

 

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

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре; 

4. измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када име седиште на њеној територији; 

 

 

Датум 

 

____________________ 

М.П. Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација  за ЈН број 115/2016 14 / 28 

 

V- б     МОДЕЛ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач................................................................................................................ у поступку јавне 

набавку добара – Горива и мазива број 115/2016 , 

а. поштовао је обавезе које произилазе  из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине (уколико је то случај) 

        б. нема  изречену меру забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања                

односно слања позива за подношење понуда; 

 

 

 

 

 

 

 

Датум Понуђач 

 

________________ М.П.   __________________ 
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) ЗЈН („Службени гласник РС“, број 124/2012), 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем 

следећу: 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Изјављујем да понуду број___________од ___________2016. године, припремљену на основу 

позива за достављање понуда у предмету јавне набавке мале вредности број ЈН 115/2016 – 

Набавка горива и мазива, Института за низијско шумартсво и животну средину,  објављеног дана 

09.марта 2016. године на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Института за 

низијско шумарство и животну средину  подносимо независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум 

 

____________________ 

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_________________________ 
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VII ПОНУДА број  ______________ 

 

за јавну набавку добара – горива и мазива број 115/2016 

ПАРТИЈА 1  Нафта и дестилати 

 

Место______________________________ 

Датум______________________________ 

 

 

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:  

 

 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

а) самостално 

б)  са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 
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ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  

 

Партија 1: Нафта и дестилати 

 

Редни 

број 
Врста добра 

Јединица 

мере 

Јединична 

цена без ПДВ 

Количина 

(литара) 

Укупан износ 

без ПДВ 

1. 
Безоловни бензин 

(Euro Premium BMB 95) 

 

литар  5.500 
 

2. 
Течни нафтни гас (TNG) литар  2.300  

3. 

Дизел гориво 

(Euro dizel) 

 
литар  9.000  

 
 

    

Укупан износ без ПДВ-а:  

Укупан износ са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања:  

Рок важења понуде:  

 

 

 

 

 

 

 

Датум 

 

____________________ 

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомене: 

 

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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VII. ПОНУДА број  ______________ 

 

за јавну набавку добара – горива и мазива број 115/2016 

ПАРТИЈА 2  Уља за подмазивање и средства за подмазивање 

 

 

Место______________________________ 

Датум______________________________ 

 

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:  

 

 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

а) самостално 

б)  са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

Партија 2: Уља за подмазивање и средства за подмазивање 

Редни 

број 
Врста добра 

Јединица 

мере 

Јединична 

цена без ПДВ 

Количина 

литара 

Укупан износ 

без ПДВ 

1. 
Полусинтетичко 

моторно уље 10W40 
литар  35 

 

2. 
Синтетичко моторно 

уље 5W40 
литар  25  

3. Уље за кочнице DOT4 литар  10  

4. 
Уље за серво уређаје 

ATF 
литар  15  

5. 
Антифриз за аутомобиле 

и тракторе 
Литар  60  

6. Течност за стакла Литар  20  

7. SAE 30 Литар  25  

8. Dvotaktol Литар  6  

9. Hidrol 46 ( хидраулично) Литар  75  

10 
SAE 80W90 (уље за 

мењач 
Литар  15  

Укупан износ без ПДВ-а:  

Укупан износ са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања:  

Рок важења понуде:  

 

Датум 

 

____________________ 

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_________________________ 

 

Напомене: 

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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VIII. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

за јавну набавку добара – горива и мазива  број 115/2016 

Партија 1 

 

 

Закључен између: 

 

 ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог Сада, Антона 

Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број  08865248, , (у даљем  тексту НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 

  

......................................................................................................., са седиштем у 

................................................., улица....................................................................., 

ПИБ.................................., матични број..........................................., број 

рачуна.................................................................., назив банке .........................................................., (у 

даљем  тексту ИСПОРУЧИЛАЦ) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: 115/2016 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

                   

 

Предмет Уговора 

 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је набавка добара: нафта и дестилати (Партија бр.1) (у даљем тексту: 

добра), који су предмет јавне набавке Наручиоца. 

Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 115/2016 од 

09.03.2016. године и прихваћеној Понуди Испоручиоца број ___________ од ______________ 

2016.године, (Партија 1), у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији. 

Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

 

 Испоручилац ће Наручиоцу испоручити добра из члана 1. овог уговора у складу са 

потребама Наручиоца у погледу врсте и количине наведених добара – сукцесивне испоруке.  
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Члан 3. 

 

Испоручилац се обавезује да приликом испоруке добара Наручиоцу изда рачун са 

уписаним бројем регистарских таблица возила у које се сипа гориво. 

 

Члан 4. 

 

 Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара за период на који је склопљен 

уговор. 

 

Члан 5. 

 

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати вредност испоручених добара у року од 

15 (петнаест) дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

 

Члан 6. 

 

Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе (у погледу врсте и количине) 

Наручиоца за временски период од годину дана.  

Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају измењених 

околности у пословању.  

 

Члан 7. 

  

7.1. Уговорне стране су сагласне да се набавка добара из партије бр.1, по овом уговору, врши за 

корпоративне картице које ће Наручиоцу у складу са овим уговором издати Испоручилац, 

уколико за то постоји могућност.  

  

7.2. Картице се издају Наручиоцу након потписивања уговора и на основу захтева и 

спецификације возила за издавање картице.  

  

7.3. Уколико возила већ поседују картице Испоручиоца, Испоручилац је дужан да продужи 

важност картица са одговарајућим лимитом који наручилац добара одреди. Уколико возила не 

поседују картице изабраног Испоручиоца, Испоручилац ће на основу захтева издати Наручиоцу 

корпоративне картице за свако возило.  

  

7.4. Наручиоцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој картици на основу 

достављених података од стране наручиоца.  

 

 

Члан 8. 

 

 Уговор се закључује на одређено време, односно на рок од годину дана од дана 

закључења. 
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Члан 9. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 10. 

 

  Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају 

да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 

Члан 11. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за обе уговорне 

странке. 

 

 

 

 

          ИСПОРУЧИЛАЦ                       НАРУЧИЛАЦ 

 

 ________________________                              _________________________ 
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VIII. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

за јавну набавку добара – горива и мазива број 115/2016 

Партија 2 

 

 

Закључен између: 

 

 ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог Сада, Антона 

Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број  08865248, , (у даљем  тексту НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 

  

......................................................................................................., са седиштем у 

................................................., улица....................................................................., 

ПИБ.................................., матични број..........................................., број 

рачуна.................................................................., назив банке .........................................................., (у 

даљем  тексту ИСПОРУЧИЛАЦ) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:115/2016 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

                  . 

 

Предмет Уговора 

 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је набавка добара: уља за подмазивање и средстава за подмазивање, 

(Партија бр. 2) (у даљем тексту: добра), који су предмет јавне набавке Наручиоца. 

Врста, количина и цена добара су према позиву Наручиоца бр 115/2016 од 09.03.2016. 

године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________  од ______________ 2016. године, 

(Партија 2), у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији. 

Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

 

Испоручилац ће Наручиоцу испоручити добра из члана 1. овог уговора у складу са 

потребама Наручиоца у погледу врсте и количине наведених добара – сукцесивне испоруке.  
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Члан 3. 

 

Уговорене стране су сагласне и прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди. 

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене Понуде бити фиксне током извршења 

уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога. Цене су дате без урачунатог пореза 

на додату вредност. 

Члан 4. 

 

 Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара за период на који је склопљен 

уговор. 

Члан 5. 

 

Наручилац се обавезује да испоручиоцу исплати вредност испоручених добара у року од 

15 (петнаест) дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

 

Члан 6. 

 

Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе (у погледу врсте и количине) 

наручиоца за временски период од годину дана.  

Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају измењених 

околности у пословању.  

 

Члан 7. 

 

 Уговор се закључује на одређено време, односно на рок од годину дана од дана 

закључења.  

Члан 8. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 9. 

 

  Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају 

да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 

Члан 10. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за обе уговорне 

странке. 

 

 

         ИСПОРУЧИЛАЦ                       НАРУЧИЛАЦ 

 

 ________________________                              _________________________ 
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IX. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

ПАРТИЈА 1:  09130000– Нафта и дестилати 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке су набавка добара – нафте и 

нафтних дестилата за службена возила Института за низијско шумарство и животну средину из 

Новог Сада. 

 

09132100 – Безоловни бензин  

09133000 – Течни нафтни гас 

09134200 – Дизел гориво 

 

Врста горива Количина (литара) 

Безоловни бензин (Euro Premium BMB 95) 5.500 

Течни нафтни гас (TNG) 
2.300 

Дизел гориво (Euro dizel) 
9.000 

 

Напомена 

 

С обзиром да је обим потреба за нафтом и дестилатима немогуће прецизно утврдити на 

годишњем нивоу, исказане количине горива представљају оквирне потребе Наручиоца за 

период од годину дана. Наручилац може кориговати исказане потребе (само у оквиру исказаних 

врста, а у погледу количина добара), при чему се наведена корекција мора кретати у оквиру 

укупне вредности понуде. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 

 

Због природе посла Наручиоца Понуђач је обавезан да има разгранату мрежу 

бензинских станица на територији Републике Србије, односно барем једну станицу у следећим 

окрузима: 

1. Севернобачки округ (Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош), западнобачки управни 

округ (Сомбор, Апатин, Оџаци и Кула),  

2. Јужнобачки округ (Србобран, Бач, Бечеј, Врбас, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Жабаљ, 

Тител, Темерин, Беочин, Сремски Карловци, Нови Сад, Петроварадин),  

3. Сремски округ (Шид, Инђија, Сремска Митровица, Ириг, Рума, Стара Пазова, Пећинци),  

4. Севернобанатски  округ (Кањижа, Сента, Ада, Чока, Нови Кнежевац и Кикинда), 

средњебанатски управни округ (Зрењанин, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште и Сечањ),  

5. Јужнобанатски  округ (Панчево, Пландиште, Опово, Ковачица, Алибунар, Вршац, Бела 

Црква и Ковин), 
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6. Златиборски (Сјеница, Пријепоље, Нова Варош, Прибој, Ариље, Чајетина, Ужице, 

Пожега, Косјерић, Бајина Башта), 

7. Рашки (Краљево, Врњачка бања, Рашка, Нови Пазар, Тутин), 

8. Пиротски округ (Пирот, Бела Паланка, Бабушница, Димитровград), 

9. Пчињски округ (Владичин Хан, Сурдулица, Босилевград, Трговиште, Врање, Бујановац, 

Прешево), 

10. Борски округ (Бор, Kладово, Мајданпек, Неготин),  

11. Браничевски округ (Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало 

Црниће, Петровац на Млави, Пожаревац), 

12. Јабланички округ (Бојник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медвеђа, Црна Трава), 

13. Колубарски округ (Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина, Уб), 

14. Мачвански округ (Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лозница, Љубовија, Мали 

Зворник,  Шабац), 

15. Поморавски округ (Деспотовац,  Јагодина, Параћин, Рековац, Свилајнац, Ћуприја), 

16. Расински округ (Александровац, Брус, Варварин, Крушевац, Трстеник, Ћићевац), 

17. Шумадијски округ (Аранђеловац, Баточина, Кнић, Крагујевац, Лапово, Рача, Топола). 

 

Испуњеност елемента критеријума доказује се списком бензинских станица (са 

локацијама) потписаним и овереним од стране понуђача. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 

Избор између достављених прихватљивих понуда извршиће се применом критеријума – 

економски најповољнија понуда – рангирањем понуда на основу следећих елемената 

критеријума и пондера одређених за те елементе: 

 

Цена..........................................................................................................................................70 пондера 

Број бензинских станица на територији Републике Србије...............................................30 пондера 

УКУПНО..............................................................................................................................100 пондера 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

1) ЦЕНА 

 

Понуђач који је понудио најнижу цену добија максималан број пондера по овом 

критеријуму – 70. Остале понуде ће бити пондерисане по следећој формули:  

 

најнижа понуђена цена х 70 

понуђена цена 

 

2) БРОЈ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

По овом критеријуму понуђачи ће бити пондерисани на следећи начин: 

 

2.1. Ако понуђач има до 30 бензинских станица на територији Републике Србије добија 0 

пондера. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%9B%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%9B%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%92%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%89%D0%B8%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%9A
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%8B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%8B%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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2.2. Ако понуђач има од 31 - 60 бензинских станица на територији Републике Србије добија 10 

пондера. 

2.3. Ако понуђач има од 61 - 90 бензинских станица на територији Републике Србије добија 20 

пондера. 

2.4. Ако понуђач има 91 или више бензинских станица на територији Републике Србије добија 

30 пондера. 

Испуњеност елемента критеријума број бензинских станица на територији Републике 

Србије доказује се списком бензинских станица (са локацијама) потписаним и овереним од 

стране понуђача. 

Укупна оцена и рангирање извршиће се на основу збира пондера за сваки од наведених 

елемената критеријума економски најповољније понуде.  

У случају да Понуђачи остваре исти број пондера, Наручилац ће јавну набавку доделити 

ономе Понуђачу који је имао више пондера по основу критеријума цена добара. 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

ПАРТИЈА 2:  09210000 – Препарати за подмазивање 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке су набавка добара – уља за 

подмазивање и средстава за подмазивање за службена возила Института за низијско шумарство 

и животну средину из Новог Сада. 

09211000 – Уља за подмазивање и средства за подмазивање 

 

Врста добра Количина литара 

Полусинтетичко моторно уље 10W40 35 

Синтетичко моторно уље 5W40 25 

Уље за кочнице DOT4 10 

Уље за серво уређаје ATF 15 

Антифриз за аутомобиле и тракторе 60 

Течност за стакла 20 

SAE 30 25 

Dvotaktol 6 

Hidrol 46 ( хидраулично) 75 

SAE 80W90 (уље за мењач 15 
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Напомена 

 

С обзиром да је обим потреба за уљима и средставима за подмазивање немогуће 

прецизно утврдити на годишњем нивоу, исказане количине представљају оквирне потребе 

Наручиоца за период од годину дана. Наручилац може кориговати исказане потребе (само у 

оквиру исказаних врста, а у погледу количина добара), при чему се наведена корекција мора 

кретати у оквиру укупне вредности понуде. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 

Критеријум за доделу јавне набавке је најнижа понуђена цена без урачунатог пореза 

на додату вредност (ПДВ-а).  

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 


