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Дел.број: 39 – 38
Датум: 02.04.2017. године

На основу одредбе члана 39. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и члана 53 став 5 Правилника о јавним
набавкама Средње занатске школе (бр. 823/1 од 27.04.2017. године), Средња занатска школа из
Београда, доставља

П О З И В

за подношење понуда за набавку добара
- Бензин и гориво -

бр. 4Д/18

I – Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Средња занатска школа

2. Адреса: Вукасовићева 21 а, 11090 Београд.

3. Врста наручиоца: Просвета.

II – Подаци о предмету набавке

1. Врста поступка набавке: Набавка по чл. 39. ст. 2. Закона.

2. Опис предмета набавке: Набавка добара – Бензин и гориво

3. Ознака и назив из Општег речника набавки:

 09132000 – Бензин

III – Услови за учешће у поступку набавке и начин доказивања испуњености услова



2

Право на учешће у поступку предметне  набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку  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).

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

Доказ из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона:

 Потписана и оверена Изјава – Образац IV.

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке.) (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона)

Доказ:
 Лиценца за обављање енергетске делатности трговине на мало дериватима нафте -

Агенције за енергетику Републике Србије, коју понуђач доставља у виду неоверене
копије. Лиценца коју понуђач доставља мора бити важећа.

У складу са чл. 78. ст. 5. Закона, понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води
Агенција за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници АПР-а,
није дужан да достави доказе из чл. 75 ст. 1. тач. од 1) до 4) ако приложи копију извода
из наведеног регистра или јасно у понуди назначи да је регистрован у Регистру АПР-а.

5)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказ:

 Потписан и оверен Образац V.

6) Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатни услов за
учешће у поступку набавке,  дефинисан чл. 76. Закона, и то:
 Да поседује бензинску станицу на удаљености до 3 км, најкраћим јавним путем, од

школе (Вукасовићева бр. 21а);

Доказ:
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 Потписана и оверена Изјава - Образац VI.

IV – Начин и рок подношења понуде

Понуде доставити на:

 мејл: srednjazanatska@gmail.com или
 на адресу Средња занатска Школа Вукасовићева 21-а

Рок за подношење понуда је до 05.04.2017. године до 14:00 часова.

Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног
датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и
неће бити разматране.

V – Рок испоруке: Испорука ће се вршити сукцесивно, у периоду од 12 месеци од дана
закључења уговора:

VI - Захтеви у погледу валуте, цене, начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши авансно на рачун Продавца.
Плаћање се врши дебитним картицама на малопродајним објектима понуђача, након авансне
уплате наручиоца.

Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и
зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.

Цена горива по 1 литру појединачне испоруке, утврђује се одлукама Продавца, у складу са
позитивноправним прописима, односно према важећем Ценовнику Продавца на дан испоруке
на бензинској станици Продавца.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.

Понуђач може као саставни део понуде, да достави посебне попусте и погодности које нуди.
Посебни попусти и погодности неће бити узимане у обзир приликом примене критеријума за
доделу уговора.

VIа - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања
уговора односно најкасније у року од 10 дана од дана потписивања уговора достави на име
гаранције за повраћај аванса бланко сопствену меницу или банкарску гаранцију на износ од
5% од укупне процењене вредности набавке без ПДВ-а и да иста има важност трајања 10
(десет) дана дуже од дана извршења уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице,
оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је
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издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
менице за повраћај аванса мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок.
Наручилац ће уновчити меницу за повраћај аванса у случају да понуђач не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

VII – Место испоруке: Бензинске станице Испоручиоца добара.

VIII – Критеријум за издавање наруџбенице

 Најнижа понуђена цена.

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда
биће изабрана жребањем („извлачењем из шешира“).

IX – Рок за доношење Одлуке о додели уговора

 10 (десет) дана од рока за достављање понуда.

X – Садржај понуде

Понуда мора да садржи:

 Подаци о понуђачу - Образац бр. I
 Опис предмета набавке - Образац бр. II
 Техничка спецификација са обрасцем структуре цене - Образац бр. III
 Изјава о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. Закона - Образац бр. IV
 Изјава о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Образац бр. V
 Изјава о испуњавању додатног услова из чл. 76. Закона - Образац бр. VI
 Лиценца за обављање енергетске делатности трговине на мало дериватима нафте -

Агенције за енергетику Републике Србије, коју понуђач доставља у виду неоверене
копије

XI – Контакт лице

 Јасмина Тадеин, дипл. правник
 Телефон: 011/3594-104
 Мејл: srednjazanatska@gmail.com
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XI – Обрасци

I ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Седиште:

Улица и број:

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун и назив
банке:
Контакт особа: име и
презиме, телефон, мејл
Лице овлашћено за
потписивање уговора

Место _____________ Понуђач

Датум _____________ М. П. __________________
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II OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Понуда број _______ од _______ 2018. године.

Место _____________ Понуђач

Датум _____________ М. П. __________________

Опис предмета набавке: Бензин и гориво

Оквирна количина (лит.) 3.000

Јединична цена без ПДВ-а за ставку 1 (у
динарима)

Јединична цена без ПДВ-а за ставку 2 (у
динарима)

Укупна вредност понуде без ПДВ-а, (у
динарима)

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом, (у
динарима)

Рок и начин плаћања:

Авансно плаћање дебитним картицама или другим
одговарајућим картицама понуђача

Рок важења понуде:
- не може бити краћи од 30 дана

-

____ дана од истека рока за подношење понуда.

Рок и место испоруке:
Преузимање ће се вршити сукцесивно, у року од 12
месеци од дана закључења уговора, на бензинским
станицама Испоручиоца

Посебни попусти и погодности
на цене и количине
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Ред. бр.
Н А З И В Јед. мере

(лит.)
Оквирна

кол.

Јед.
цена без
ПДВ-а
(дин.)

Укупна
цена без
ПДВ-а Износ

ПДВ-а
Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Безоловни моторни
бензин Еуро премијум од
95 октана (ЕП БМБ 95) лит 1.000

2. Еуро дизел
лит 2.000

Укупно:

Понуђач гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим законским  прописима.

Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-a и са ПДВ-ом.

Понуђач задржава право промене цена у складу са кретањем на тржишту и својом комерцијалном
политиком, при чему се врше промене ценовника. Продаја робе врши се по малопродајним ценама из
ценовника продавца важећим на дан преузимања нафтних деривата.
Напред наведене количине су оквирне, а Наручилац задржава право да наручује количине у
зависности од својих конкретних потреба, до износа процењене вредности за предметну
набавку, а у складу са финансијским планом Наручиоца.

Понуде понуђача не представљају вредност наруџбенице/уговора, већ су понуђене цене за
гориво по литру одређени позивом за подношење понуда, као елементи критеријума за
оцењивање понуда и доделу уговора. Вредност наруџбенице/уговора одређена је у складу са
финансијским средствима која су опредељена Одлуком о покретању поступка за предметну
набавку.

Место _____________ Понуђач

Датум _____________ М. П. __________________
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IV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ДОБАРА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________ [навести назив понуђача] у
поступку набавке добара – Бензин и гориво, Н бр. 4Д/18, за потребе Средње занатске школе из
Београда, испуњава све услове из члана 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане позивом за
подношење понуда за предметну набавку, и то:

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;

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

Место _____________ Понуђач

Датум _____________ М. П. __________________
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V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ДОБАРА

У складу са чл. 77. ст. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку набавке добара – Бензин и гориво, Н бр. 4Д/18, за потребе Средње занатске
школе из Београда, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место _____________ Понуђач

Датум _____________ М. П. __________________
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ДОБАРА

У складу са чл. 77. ст. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку набавке добара – Бензин и гориво, Н бр. 4Д/18, за потребе Средње занатске
школе из Београда, изјављује да поседује бензинску станицу на удаљености до 3 км, најкраћим јавним
путем, од школе, улица Вукасовићева бр. 21а.

Место _____________ Понуђач

Датум _____________ М. П. __________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом!

УГОВОР О КУПОВИНИ  НАФТНИХ ДЕРИВАТА
ПУТЕМ  ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО

Закључен у Београду, ___________________. године између уговорних страна:

1. СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА у Београду, улуца Вукасовићева 21-а матични број 07004036, ПИБ
100166887 (у даљем тексту: Купац), коју заступа Милован Марковић, директор и
2. Пун назив Продавца ___________________________________, из ___________________, ул.
_______________________________, бр. ______, матични број: _______________, ПИБ:
_______________, рачун бр. __________________ код пословне банке __________________, кога
заступа _______________________, (у даљем тексту: Продавац);

Члан 1.
Уговорне стране констатују:

- Да је Купац на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), спровео поступак набавке на коју се не
примењује Закон из члана 39 став 2, чији је предмет набавка горива плаћањем дебитним
картицама.

- Да је Продавац _________. године доставио Купцу понуду број ______ од _________. године
која је саставни део овог уговора;

- Да је Купац прихватио у потпуности Понуду Продавца и да је донео одлуку  о додели уговора
о куповини нафтних деривата путем дебитне картице за гориво,
број _______________________. године, која је саставни део овог уговора.

- Понуда и спецификација из позива за подношење понуда, као прилог уговора чине његов
саставни део.

Члан 2.
Предмет овог уговора је куповина бензина и горива путем дебитне  картице за гориво, на бензинским
станицама-малопродајним објектима Продавца, а за службена возила Купца.
Списак бензинских станица Продавца на којима Купац преузима нафтне деривате у своја возила
коришћењем Картице, представља саставни део овог Уговора.

Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво гориво наведено у
спецификацији члана 1 уговора, а која је саставни део уговора.

Члан 3.
Вредност Уговора износи: до _____________ динара без обрачунатог ПДВ-а, што са ПДВ-ом укупно
износи _____________ динара, а у складу са финансијским Планом Наручиоца.

Цена горива по 1 литру појединачне испоруке утврђује се одлукама Продавца у складу са
позитивноправним прописима, односно према важећем Ценовнику Продавца на дан испоруке на
бензинској станици Продавца.

Члан 4.
Продавац се обавезује да ће Купцу одобравати све попусте на цене и количине које одобрава
корпоративним клијентима, у складу са понудом Продавца број __________.
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Члан 5.
Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за тај месец и
одређује висина попуста у складу са чланом 4. овог Уговора. Припадајући попуст одобрава се Купцу
испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни и за тај износ се увећава стање
средстава на картицама Купца.

Члан 6.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши Купац, а
које се издају након потписивања уговора.

Члан 7.
Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или губитка.
Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења Картице, о томе  без одлагања обавести
Продавца у писаној форми.
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице, исту
утврди неважећом.
У случају раскида-непродужавања уговора, Купац је дужан да картице врати продавцу.

Члан 8.
Уколико се Купац не придржава одредаба овог Уговора, Продавац задржава право блокирања и
одузимања свих издатих Картица.

Члан 9.
Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца.
Купац уплату врши на основу предрачуна и  према инструкцијама Продавца, са обавезним навођењем
броја предрачуна у пољу позива на број у налогу за плаћање.
Број предрачуна важи само за једну уплату Купца, при чему приликом сваке уплате Купац наводи
број новог предрачуна који добија од Продавца у пољу позива на број у налогу за плаћање.
На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје листа извршених авансних уплата и
авансни рачун за неискоришћена средства.

Члан 10.
Купац може преузимати нафтне деривате на бензинским станицама путем Картице, до износа
уплаћених средстава.

Члан 11.
Продавац једном месечно, последњег дана у месецу, доставља Купцу коначан рачун за испоручено
гориво у претходном месецу, заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним путем Картице.
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.
Продавац се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, на својим бензинским станицама-
малопродајним  објектима, Купцу сукцесивно испоручивати гориво у складу са овим уговором, а под
условома из прихваћене понуде Продавца.

Члан 13.
Продавац се обавезује да Купцу у тренутку закључења уговора, односно најкасније у року од

10 дана од дана потписивања уговора, достави бланко сопствену меницу (или банкарску гаранцију) за
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повраћај аванса на износ од 5% од укупне процењене вредности набавке без ПДВ-а, и да иста има
важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
менице (или банкарске гаранције) за повраћај аванса мора да се продужи за исти број дана за који ће
бити продужен рок.

Члан 14.
Закључивањем овог Уговора, Купац  прихвата сва права и обавезе утврђене Општим

правилима и условима за издавање и коришћење дебитне картице за гориво, која чине саставни део
овог Уговора.

Уговорне стране могу отказати Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 30 дана од
дана обавештења друге уговорне стране.

Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања уговора, од стране обе

уговорне стране.
Утрошком средстава Купца за добра која су предмет овог уговора у укупном износу из члана

3. став 1. овог уговора или уколико остане средстава у износу који није довољан да покрије вредност
једног литра горива, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор престаје да важи.

Члан 16.
На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису

регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 17.
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће настојати да реше на споразуман

начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна

задржава по 3 (два) примерка.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе

представљају израз њихове стварне воље.

ПРОДАВАЦ КУПАЦ
Средња занатска школа

________________________ ___________________________
директор Милован Марковић

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.


