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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 
124/12), и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” 
бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 2број:404-02-
1/2014-02/3 од 12.02.2014 године, Решења о именовању комисије за јавну набавку 
3број:404-02-1/2014-02/3 од 12.02.2014.год., редни број јавне набавке 1 достављамо вам:   
   
  
I      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
  
1.1.  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
  
 
 
Назив наручиоца 
 

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у 
региону 

 
Адреса 

Васе Чарапића бр.20, Београд 

 
Интернет страница 

www.dijaspora.gov.rs 
 

 
Број факса 

011/2636-815 

 
Лице за контакт 

Миодраг Радовановић 

 
Е-mail 

m.radovanovic@dijaspora.gov.rs 
 

 
Порески индетификациони број 
ПИБ 

107683992 

 
Матични број 
 

07020171 

 
 
 
Место и датум: Београд, 12.02.2014. године  
  
1.2. Врста поступка јавне набавке   
  

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама  (''Сл. гласник РС'',  бр.124/12) и 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1 за  2014. годину, број 
404-02-1/2014-02/3 од 12.02.2014. године, Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима 
у региону (у даљем тексту: Наручилац), покреће  поступак за јавну набавку мале 
вредности  - набавку добара - горива путем картица за гориво, за потребе Канцеларије за 
сарадњу с дијаспором и Србима у региону,  редни  број  1/2014  и  позива заинтересоване 
Понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, подзаконским актима 
којима се  уређује  јавна набавка, конкурсном документацијом и овим позивом.   
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1.3.  Предмет јавне набавке  
  

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - горива путем картица за  
гориво,  на бензинским  станицама – малопродајним објектима, за службена возила 
Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.  
  
1.4.  Право на учешће  
  

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сва заинтересована 
лица,  која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', 
бр.  124/12)  и  друге услове предвиђене у конкурсној документацији.   
  

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач у поступку јавне 
набавке мора доказати:  
  
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 или 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;  
5)  да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  
 

Понуђачи испуњеност услова доказују писаном изјавом датом под пуном 
моралном,  материјалном и кривичном одговорношћу, која је саставни део конкурсне 
документације, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5 да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако  је таква дозвола 
предвиђена  посебним  прописом, који се наручиоцу мора доставити уз понуду, у било ком 
облику: оригинал, оверена или неоверена копија.   
 
 1.5. Обавештење о начину подношења понуде и облику понуде  
 

Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама  
(„Службени гласник РС“,  124/12), позивом за подношење понуде, и условима одређеним  
у овој конкурсној документацији. Понуде се подносе на српском језику.  

Понуду доставити у писаном облику у затвореној коверти.  
На омоту коверте назначити предмет јавне набавке – ''НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА 

ЗА НАБАВКУ ГОРИВА ПУТЕМ КАРТИЦА ЗА ГОРИВО'' - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ број 1/2014, а на  полеђини коверте назначити: пун назив, број телефона и 
адресу понуђача.   

Рок за подношење понуда је 26.02.2014. године, до 12,00 часова.  
Понуду  доставити  непосредно  или  путем  поште  на  адресу наручиоца:  

Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону,  ул. Васе Чарапића бр.20, 11000  
Београд.   

Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне 
наручиоцу последњег дана наведеног рока (26.02.2014. године до 12,00 часова).  
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Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у  
Канцеларији  (на  наведеној  адреси),  најкасније  до  12,00 часова последњег дана рока, без 
обзира на начин на који је послата. 

Исправном понудом се сматра благовремена понуда која испуњава услове 
предвиђене  Законом о јавним набавкама и услове које је прописао наручилац, која је јасна 
и недвосмислена, откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица и која у прилогу садржи изјаву о испуњености обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке и све остале попуњене обрасце из конкурсне 
документације.  

Неблаговремено поднете понуде, тј. понуде поднете по истеку наведеног рока неће 
се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу, са назнаком да су поднете 
неблаговремено.    
 
1.6. Оцена и рангирање понуда  
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски 
најповољнија понуда, а оцењивање и рангирање исправних понуда према следећим 
елементима критеријума:  
1. мрежа  малопродајних  објеката - бензинских станица по свим градовима, на  територији 
Републике Србије, као и на свим главним путним правцима (60 пондера),  
2. понуђена цена (40 пондера).  

У  ситуацији  када  постоје  две  или  више  понуда  са  једнаким  бројем пондера 
биће изабрана понуда која је остварила већи број пондера по основу елемената 
критеријума "мрежа малопродајних објеката".  
 
1.7. Време и место отварања понуда   
 

Oтварање благовремено приспелих понуда ће се обавити 26.02.2014. године у 
просторијама Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, ул. Васе Чарапића 
бр.20, у Београду, у 14.00 часова.  

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који пре почетка 
отварања понуда морају Комисији за јавне набавке уручити писмено овлашћење за учешће 
у поступку отварања понуда.   

Овлашћење  мора  да  буде  оверено  и  потписано  од  стране  овлашћеног лица и  
да садржи број и датум.  
  По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено 
поднете  понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.   
 
1.8. Одлука о избору најповољније понуде  
 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 2 дана од дана отварања понудa, 
односно најкасније до 28.02.2014. године.  
  
 
 
 
                                                                                                            члан комисије 
                                                                              
                                                                                                                                        
                                                                                                     Миодраг Радовановић  
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II   УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА ПРИПРЕМИ ПОНУДУ 
 

Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним набавкама  
и  условима  одређеним  у  овој  конкурсној  документацији,  понуда мора бити јасна и 
недвосмислена, откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица и која у прилогу садржи изјаву о испуњености обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке и све остале попуњене обрасце из конкурсне 
документације. Понуда мора бити на српском језику. 
 

У циљу сачињавања исправне понуде, понуђач треба да попуни следеће образце: 
 
1. Образац број 1 - Подаци о понуђачу - образац се попуњава у целости, потписује 
овлашћено лице и оверава га печатом понуђача; 
 
2.  Образац  број 2 - Образац о доказу  испуњености  услова  из  члана 75. Закона  о  јавним  
набавкама  -  Изјава  понуђача  -  образац  потписује овлашћено лице и оверава га печатом 
понуђача; 
 
3. Образац  број 3 - Образац  понуде  са  спецификацијом  -  образац  се попуњава  на  
српском  језику,  образац  мора  бити  попуњен  у  целости  и  потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица; 
 
4.  Образац  број 4  -  Изјава  понуђача  да  располаже  довољним  техничким капацитетом 
(мрежа малопродајних објеката), потписује овлашћено лице и оверава га печатом 
понуђача; 
 
5.  Образац број 5 - Модел уговора. 
 

Понуђач је у обавези да модел уговора попуни (на означеним местима), потпише и 
овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да прихвата елементе 
модела уговора. 

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. 

Неблаговремена понуда (понуда која није предата наручиоцу у року који је одређен 
у позиву) враћа се неотворена. 

Некомплетна и непотпуна понуда, односно, понуда која није сачињена у складу  са  
упутством за сачињавање  понуда и понуда која не садржи сву тражену документацију,  
сматраће се неисправном и неће се разматрати. 

Плаћање се врши искључиво у динарима. 
Начин  плаћања: 15 дана од дана испостављања рачуна за извршену услугу.  
Цена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а и мора бити  фиксна.  
Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама,  појашњењима  и  одговорима 

врши се на начин одрееђен чланом 20. Закона о јавним набавкама.  
Комуникација  се  одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште 

или факсом, на адресу, електронску адресу или број факса означене на страни 3. 
Конкурсне документације: Подаци о наручиоцу.  
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Комуникација  треба  да  се  одвија  на  начин  да  се  поштују  рокови  предвиђени 
законом.  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.   
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски 

најповољнија понуда. Учесници у поступку набавке ће о одлуци о  додели уговора бити 
писмено обавештени у року од  3 дана од дана доношења  одлуке, односно најкасније до 
05.03.2014 . године.  

Сходно  члану  148.  став  1. Закона  о  јавним  набавкама,  понуђачи  могу  поднети  
захтев  за  заштиту  права.  Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој комисији, 
а предаје наручиоцу.  

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.  

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту 
права је пет дана од дана пријема одлуке.  

Уз поднети захтев, сходно члану 156. став 2. Закона о јавним набавкама,  
подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
у износу од 40.000,00 динара.    

Наручилац  закључује уговор о јавној  набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 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.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 8

 
 
                                                                                                                          Образац број 1  
 
 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Понуда број            _______________________  
Датум понуде         _______________________ 
 
Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача 
 

 

Електронска адреса 
 

 

Лице за контакт 
 

 

Телефон 
Мобилни телефон 

 

Тел/факс 
 

 

Шифра основне делатности 
 

 

Шифра делатности за ову 
набавку 

 

Порески идентификациони 
број ПИБ 

 

Регистарски број 
 

 

Матични број 
 

 

Број рачуна код пословне  
Банке 

 

Пословна банка 
 

 

Лице одговорно за 
потписивање уговора 

 

 
 
 
  
 
              
 Место и датум                                                                            Потпис овлашћеног лица  
                                                                М.П                                              понуђача  
 
______________                                                                              ______________________  
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                                                                                                                                 Образац број 2  
  
УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА    
     

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 
  
ИЗЈАВУ  
  
  
  
да  ______________________________________  из  ___________, ул._________________,  
испуњава  услове  предвиђене  чланом  75.  Закона  о јавним набавкама (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр.124/12) и то:  
  
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 или 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;  
5)  да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  
  
  
 
 
  
  Место и датум                                                                             Потпис овлашћеног лица  
                                                                  М.П.                                              понуђача  
  
________________                                                                           ______________________  
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                                                                                                                                Образац број 3  
  
OБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ  
  
Назив понуђача  
Адреса  
Број телефона/факса  
Е-mail  
ПИБ  
Матични број  
Лице за контакт  
 
 
 
  
    На основу позива за набавку горива путем картица за гориво, за потребе Канцеларије за 
сарадњу с дијаспором и Србима у региону бр.  404-02-1/2014-02/3 од 12.02.2014. године, 
подносимо понуду број ___________ од __.__. 2014. године.  
  
  
 
 
      НАБАВКА ГОРИВА ПУТЕМ _______________ КАРТИЦА ЗА ГОРИВО  
 
Врста горива 
 

Јединична вредност по  
литри горива без ПДВ-а  
 

Јединична вредност по  
литри горива са ПДВ-ом  
 

Евро Премијум Безоловни  
моторни бензин  БМБ 95  
 

  

Евро дизел     
   
 

  

 
  
  
Напомена:   
   
           Начин  плаћања: по  пријему  картица  врши  се  уплата  на  текући  рачун  
Продавца.  
  
  Рок важења понуде: __________________ дана (не краћи од 30 дана од  дана отварања 
понуда).  
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                                                                                                                                 Образац број 4  
  

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ 

КАПАЦИТЕТОМ 
(мрежа малопродајних објеката) 

 
 

  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
  Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у списку у  
погледу техничког капацитета (мрежа малопродајних објеката) тачни  и истинити.   
  
  
  Место и датум                                                                          Потпис овлашћеног лица  
                                                                      М.П.                                  понуђача  
  
________________                                                                      ______________________  
  
_____________________________________   
 
Напомена: у случају недовољног простора за уписивање мреже малопродајних  објеката, 
уз понуду приложити списак малопродајних објеката понуђача.  
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                                                                                                                             Образац број 5  
  
                                   МОДЕЛ УГОВОРА  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА  
           ( Обавезно попунити, парафирати сваку страну, оверити печатом и  потписати )  
  
  
  
Закључен у Београду, дана __.__. 2014. године,  
  
  
Уговорне стране:  
  
Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Београд, Васе Чарапића бр.20,  
матични  број: 07020171,  ПИБ: 107683992,  коју заступа  директор , др Славка Драшковић, 
(у даљем тексту: Купац) и  
  
_______________________________________, са седиштем у _______________,  
адреса _____________________________ , матични број: ___________________,  
ПИБ:______________ , које заступа _____________________ (овлашћено лице),                        
(у даљем тексту: Продавац).                                               
  
Члан 1.  
  
Уговорне стране констатују:  
  
- да  је  Купац  на  основу  чланова  52. и  53.  Закона  о  јавним  набавкама  (''Сл.  гласник 
РС''  бр.  124/12),  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  мале  вредности  број  1  
за  2014.  годину,  2Број  404-02-1/2014-02/3  од 12.02.2014. године,  спровео  поступак  
јавне  набавке  Број  1/2014, за  набавку мале вредности  - набавку добара  - горива путем 
картица за гориво, за потребе Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону;  
  
-  да  је  Продавац  доставио  понуду  бр.__________  од  ____.  ____.2014.  год. (попуњава  
Продавац),  која  се  налази  у  прилогу  уговора  и  саставни  је  део уговора;  
  
- да понуда  Продавца  у  потпуности  одговара  спецификацији  из  конкурсне 
документације, која је саставни део уговора;  
  
- да је Купац ,  на  основу  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  мале вредности 
број 1 за 2014. годину, 2број 404-02-1/2014-02/3 од 12.02.2014. године и понуде Продавца, 
изабрао Продавца за набавку добара наведених у члану 2.  
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Члан 2.  
  
Предмет овог уговора је купопродаја горива путем ____________ (назив картице попуњава  
Продавац) картица за  гориво  (у  даљем тексту: Картица) ради  набавке  свих  врста  
моторних  горива  (у  даљем  тексту:  гориво),  у малопродајним  објектима  -  бензинским  
станицама  Продавца,  а  за  службена возила Купца.   
Картица  је  средство  евидентирања  купопродајних  трансакција  горива које врши Купац. 
У случају раскида уговора, Купац је дужан да Картице врати Продавцу.             
  
Члан 3.  
  
Укупна уговорена вредност овог уговора износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а. Купац  
одређује  висину  и  динамику  уплата  на  рачун  за  коришћење Картице. Купац  уплаћује  
динарска  средства  на  текући  рачун  Продавца  бр. ____________________________  
(попуњава  Продавац),  који  се  води  код "____________________________" (попуњава 
Продавац).  
  
 
Члан 4.  
      
Продавац се обавезује да ће  у периоду важења овог  уговора, у својим  малопродајним  
објектима  -  бензинским  станицама,  Купцу  сукцесивно  испоручивати гориво до износа 
уплаћених средстава.  
  
Члан 5.  
  
Купац прихвата да испуњење обавезе Продавца из чланова  2. и  4. овог уговора може бити 
онемогућено наступањем:  
- више силе,  
- услед забране или ограничења испоруке робе актом државних органа,  
- због недостатка сирове нафте.  
У  случају  наступања  једне  или  више  наведених  околности  из  става  1. овог члана, 
Продавац не сноси одговорност за неиспоручену робу.  
Продавац  је  дужан  да  благовремено  писмено  обавести  Купца  о наступању околности  
из  става  1.  овог  члана  и  да  наведе  врсту,  почетак  и вероватан, односно очекивани 
крај дејства те околности.   
  
 
Члан 6.  
  
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.  
Уговор се закључује за период од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу.  
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Члан 7.  
  
Све  измене  и  допуне  овог  Уговора  врше  се  само  у  писменој  форми, путем Анекса, 
уз претходну обострану сагласност.      
  
Члан 8.  
  
Уговор се може раскинути споразумно, или писменим отказом било које  уговорне стране, 
уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу,  а након што је била 
упозорена писменим путем, уз отказни рок од 30 дана.  
  
Члан 9.  
  
На  све  што  није  регулисано  овим  уговором,  примењиваће  се  одредбе закона  којим  
се  регулишу  облигациони  односи,  као  и  други  прописи  који регулишу ову област.  
  
Члан 10.  
  
Уговорне  стране  су  сагласне  да  евентуалне  спорове  првенствено решавају мирним 
путем.  
У случају да спор не могу решити мирним путем, исти ће се решити пред  Привредним 
судом у Београду.  
  
Члан 11.  
  
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка.  
  
  
  
          
              ПРОДАВАЦ                                                                                     КУПАЦ  
  
 
   ______________________                                                            ______________________                       
 (печат и потпис овлашћеног лица)                                                 ДИРЕКТОР                 
 
             
  
                   


