
  

  

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-122-3/16-IV сачинила је:

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса Главна 155

Телефон број 022/433-912, лок.125

Интернет страница www.ruma.rs

Набавка број 404-122/16-IV

Позив број 404-122-4/16-IV

Конкурсна документација број 404-122-5/16-IV

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs

29.09.2016.год.

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-122-7/16-IV

ДАТУМ 04.10.2016.год.

Прилог 6 - 10/36 брише се:Врши се измена Конкурсне документације у делу Критеријум за 

додлеу уговора и то тако што се уместо ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА и уводи 

критеријум НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Прилог 7- 16/36 брише се: Врши се измена Обрасца понуде 7.5 у тачки 5.Број бензинских 

станица на територији Републике Србије на којима је могућа куповина горива употребом 

Компанијске картице:______
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈНМВ

 ТЕЧНА ГОРИВА НАФТНОГ ПОРЕКЛА 

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ



Прилог  13-  25/36  и  26/36  брише се:  Члан  3.  Вредност  набавке  из  члана  2.  овог  Уговора 

износи_____________________________  динара  без  обрачунатог  ПДВ-а, односно 

_____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговорена јединична цена горива ће се усклађивати искључиво у складу са кретањем цена 

сирове нафте на светским берзама и односа динара и америчког долара, било да се ради о 

повећању или смањењу, уз претходно обавештење Купца (писмено, маилом..), а уколико дође 

до  повећања  цена  појединачних  артикала,  који  су  предмет  ове  набавке,  већег  од  5%  од 

претходне цене, Продавац ће прибавити писмену сагласност Купца.

и Члан 6. додаје се став 2-Продавац се обавезује да у року од 2 (два) дана од дана ступања на 

снагу новог ценовника, у писаној форми обавести Купца о промени цене.

Прилог 14- Упутство понуђачима како да сачине понуду  страна 28/36 у делу који се односи на 

датум и време до када се примају понуде брише се:07.10.2016. године до 10 часова  и страна 

29/36 која се односи на обавезну садржину понуде брише се:Списак бензинских станица на 

територији Републике Србије на којима је  могућа куповина горива употребом Компанијске 

картице са  навођењем адресе  за  сваки продајни  објекат,  који  мора бити  оверен  печатом и 

потписом овлашћеног лица

У прилогу достављамо измењене прилоге и пречишћен текст Конкурсне документације

Наведене измене и допуне чине саставни део Конкурсне документације
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Прилог 6

Критеријум и елементи 

критеријума на основу којих 

се додељује Уговор:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

 

Елементи  критеријума, 

односно  начина  на  основу 

којих ће наручилац извршити 

доделу  Уговора  у  ситуацији 

када  постоје  две  или  више 

понуда  са  једнаким  бројем 

пондера  или  истом 

понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имaју исту најнижу понуђену 

цену,  као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико  ни  након  примене  горе  наведеног  резервног 

елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели 

уговора,  наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 

понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 

извлачење  путем жреба.  Жребом  ће  бити  обухваћене  само 

оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти 

рок испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба 

наручилац  ће  извршити  јавно,  у  присуству  понуђача,  и  то 

тако  што  ће  називе  понуђача  исписати  на  одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у  провидну  кутију  одакле  ће  извући  само  један 

папир.  Понуђачу  чији  назив  буде  на  извученом папиру ће 

бити додељен уговор.  Понуђачима који не присуствују овом 

поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 

жреба.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА



 

Укупна вредност без ПДВ-а 

ПДВ 

Укупна вредност са ПДВ 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

1. Самостално 2. Заједничка понуда  3. Са подизвођачима 

 Заједничка понуда: 

Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Понуда са подизвођачима: 

Подизвођачу _______________________(назив  и  адреса  подизвођача)са  _________% учешћа 

(не више од 50%) се поверава извршење _____________________________

 

Подизвођачу _______________________(назив  и  адреса  подизвођача)са  _________% учешћа 

(не више од 50%) се поверава извршење ________________________________

 

1.Начин и рок плаћања: Куповином горива преко картица, Наручилац ће плаћање преузетих 

количина  горива  вршити  сукцесивно,  на  основу издатих  фактура  од  стране  понуђача,  по 

пријему фактура у седишту наручиоца.Обрачун ће се вршити сваког 20.у месецу за продају 

остварену у првих 15 дана месеца и у року од 5 дана по истеку месеца за потрошњу од 16-ог 

до краја месеца.

2.Начин и рок испоруке:Испорука горива вршиће се сукцесивно, према потреби наручиоца, 

сваким даном, укључујући и дане викенда и празника.

3.Место  испоруке:  бензинске  станице  на  територији  Републике  Србије  на  којима  је 

омогућено коришћење Компанијске картице

4.Рок важења Понуде:____________ не може бити краћи 30 дана од дана отварања Понуде. 

    МЕСТО:______________                                                                                  ПОНУЂАЧ

                                                                                             

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.         
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7.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 



Прилог 13.
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

  О ЈНМВ

БРОЈ 404-122/16-IV

 ТЕЧНА ГОРИВА НАФТНОГ ПОРЕКЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ РУМА

 

Рума,_____________2016.год.





- да је Купац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора 

бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Продавца као најповољнију Понуду.

 Члан 2. 

Предмет овог Уговора су ДОБРА – ТЕЧНА ГОРИВА НАФТНОГ ПОРЕКЛА ЗА ПОТРЕБЕ 

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  РУМА, у  складу  са  Одлуком  о  покретању  јавне 

набавке  мале  вредности  бр.   404-122-2/16-IV од  26.09.2016. године,  Спецификацијом  и 

Понудом Продавца.

Члан 3.

Вредност набавке из члана  2. овог Уговора износи_____________________________ динара 

без  обрачунатог  ПДВ-а, односно  _____________________________ динара  са  обрачунатим 

ПДВ-ом.

Уговорена јединична цена горива ће се усклађивати искључиво у складу са кретањем цена 

сирове нафте на светским берзама и односа динара и америчког долара, било да се ради о 

повећању. Продавац се обавезује да при свакој промени цене добара у року од 2 (два) дана од 

дана ступања на снагу новог ценовника, у писаној форми обавести Купца о промени цене. 

У случају да није сагласан са утврђеном ценом добара од стране Продавца Купац задржава 

право на једнострани отказ уговора са отказним роком од 10 (десет) дана од дана достављања 

изјаве о једностраном отказу уговора.

Члан 4.

Продавац се обавезује да предметна добра испоручи квалитетно у складу са спецификацијом, 

а према сукцесивно исказаним потребама Купца,  одмах, свким даном, икључујући и дане 

викенда и празника на бензинским станицама на територији Републике Србије на којима је 

омогућено коришћење Компанијске картице.

Члан 5.

Уговор важи до утрошка средстава из члана 3. овог уговора, а најдуже до једне године, почев 

од дана закључења уговора.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

НАЧИН И РОКОВИ ИСПОРУКЕ

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА



Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2017.години, Наручилац ће реализовати по 

обезбеђивању  финансијских  средстава  усвајањем  финансијског  плана  за  2017.годину  и  то 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Члан 6

Продавац се обавезује да Наручиоцу сукцесивно испоручи предметна добра на свим својим

бензинским станицама на територији Републике Србије. Уговорне стране су сагласне да је 

средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата Компанијска картица. 

Картице се достављају Купцу сагласно Захтеву и Спецификацији за издавање картице.

Продавац се обавезује да у року од 2 (два) дана од дана ступања на снагу новог ценовника, у 

писаној форми обавести Купца о промени цене.

Продавац  се  обавезује  да  једном месечно  извештава  Купца  о  трансакцијама  извршеним 

путем Компанијске дебитне картице. Уколико трансакција, обављена у обрачунском периоду, 

не  буде  обухваћена  извештајем  за  тај  период,  биће  укључена  у  извештај  за  наредни 

обрачунски период.

Купац  се  обавезује  да  евентуалну  рекламацију  за  квалитет  и  квантитет  испоручених 

предметних добара, достави Продавцу, у писменој форми у виду Записника.

Продавац  се  обавезује  да  у  оптималном  року  кога  дефинише  Купац,  отклони  све 

евидентиране недостатке исказане у Записнику за испоручена предметна добра. Уколико то 

не учини, Купац има право да раскине Уговор и захтева надокнаду штете.

Купац се обавезује да обезбеди надзор и праћење реализације Уговора.

Члан 7.

Купац  се  обавезује  да  плаћање  преузетих  количина  горива  путем Компанијских  картица 

изврши у року од 45 дана од дана пријема фактуре. Oбрачун ће се вршити сваког 20. у месецу 

за продају остварену у првих 15 дана у месецу претходног и у року од 5 дана по истеку 

месеца за потрошњу од 16-ог до краја месеца.

 

Члан 8

-Гаранција за извршење уговорене обавезе 

Продавац је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави бланко сопствену 

меницу  за  добро  извршење  посла,  која  мора  бити  евидентирана  у  Регистру  меница  и 

Измене и допуне конкурсне документације 8/18

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

НАЧИН ПЛАЋАЊА



овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са 

роком важности који је 30 (тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у  меничном  овлашћењу –писму.  Купац ће  уновчити 

меницу за добро извршење посла у случају да  Продавац не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Члан 9.

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

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

   Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог Уговора решавају споразумно, а у 

случају спора признају надлежност Основног суда у Руми.

 Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 

( два ) примерка

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2016. године 

Прилог бр. 2 - Спецификација добра 

Прилог бр. 3 - Структура цене добра 

 

Уговорне стране: 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

КУПАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

ПРОДАВАЦ

____________________________

____________________________

M.П.   _________________________







 



 







 



jnbruma@ruma.rs, факсом на број 022/433-912 локал 126 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње  наручиоца,  осим ако ЗЈН 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 и  на  интернет  страници 

наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

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 и  уколико је  подносилац  захтева  у  складу са  чланом 63.  став  2.  ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

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

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца; 

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе,  што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе,  односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број 

јавне набавкe;. 

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или 

3.  Потврда издата од стране Републике Србије,  Министарства финансија,  Управе за 

трезор, потписана  и  оверена  печатом,  која  садржи све  елементе  из  потврде  о  извршеној 

уплати  таксе  из  тачке  1,  осим оних  наведених  под (1)  и  (10),  за  подносиоце  захтева  за 

заштиту  права  који  имају  отворен  рачун  у  оквиру  припадајућег  консолидованог  рачуна 

трезора,  а  који  се  води  у  Управи  за  трезор  (корисници  буџетских  средстава,  корисници 

средстава  организација  за  обавезно  социјално  осигурање  и  други  корисници  јавних 

средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун  код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 

прописом.

       Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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