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ОСНОВНА ШКОЛА 
'' СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ''  
У З Д И Н 

Дел. број: 9 
Датум: 09.01.2020. године 

 
  

  
  

  
  

  

  
  

  
   

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку мале вредности добара: бр. 01/20 
Гасно уље екстра лако евро ЕЛ 

 

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
 

 
 

 
 

 

Jaнуар, 2020. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015, 68/2015 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. 86/2015 и 41/ 

19) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4 ЈНМВ бр. 01/2020 од  
09.01.2020. године  Наручилац  Основна школа ''Свети Георгије'' Уздин 

припремила је  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

 
  

  
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за набавку добара: 
Гасног уља екстра лако евро ЕЛ 

-јавна набавка мале вредности- 
 

 
  

  
  

  

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 20.01.2020. У 8:30 САТИ  
     ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 20.01.2020. У 09:00 САТИ  
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив и адреса наручиоца:             Основна школа ''Свети Георгије“ 

Уздин 

Интернет страница:                            ossvetigeorgijeuzdin.nasaskola.rs 

Врста поступка:                                    јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке:                      Добра 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале 
вредности 

Број телефона – централа  013/673-003 

Број факса 013/673-003 

Е mail:                                                   osuzdin@gmail.com 

Особа за контакт:  Октавијан Крецу 

ПИБ:                                                     100874177 

Матични број: 08029245 

Шифра делатности:                              8520 

Банка:  трезор  

Број текућег рачуна:  840-84660-94 

 

 
          ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  
Предмет јавне набавке је набавка добара: Гасно уље екстра лако евро Ел, 

за потребе Основне школе ''Свети Георгије'' УЗДИН  током 2020. године, у  две 
испоруке, по потребама наручиоца.  

 

Р.бр. Назив Ознака из општег 
речника набавке  

1. Гасно уље екстра лако евро ЕЛ 09134000 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

  

Р.б   Опис Јединица мере Количина 

1. Гасно уље екстра лако евро ЕЛ           Литара 21.270 

 
           

Спецификација представља оквирне потребе наручиоца за зимску грејну 
сезону за 2020. годину, реализација до 31.12.2020. године, у две сукцесивне 
испоруке. Процене су урађене с обзиром на тренутну цене енергента. 

Наручилац задржава право да у складу са потребама набави мању или 

већу количину до износа средстава предвиђених у буџету за наведену намену. 
Уколико наручилац набави мању количину добара од оне која је наведена у 

понуди, понуђач нема право да захтева накнаду штете у том случају. 
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Понуђач гарантује за квалитет производа достављањем сертификата 

(декларације) о квалитету, издатог од стране овлашћене институције за 
контролу горива. Kвалитет испорученог горива треба да буде у складу са 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 
(Сл.гласник РС бр.111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17-испр, 50/18, 101/18 и 

93/19).  
 

 
МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ: 

Франко магацин купца, 3 дана од дана наручивања у радно време купца, 
и то радним данима односно од понедељка до петка у периоду од 07:00 часова 

до 14:00 часова. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
         Безготовински, након сваке појединачне испоруке, у року од 45 дана од 

дана пријема фактуре. 
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2. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ 

УСЛОВА 
  

ПОНУЂАЧА______________________________________________ 
У поступку доделе уговора о јавној набавци мале вредности добара: гасно 

уље екстра лако евро - ЕЛ ЈНМВ бр. 01/2020  
  

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач 
доказује  достављањем следећих доказа уз понуду:  

  
Ред. 
бр.  

 

Услови из члана 75. ЗЈН:   Докази из члана 77. ЗЈН:   Испуњен
ост  

услова  

1.   Да је регистрован код  

надлежног ограна, 
односно уписан у 

одговарајући регистар  
 

-За правна лица:  

 -Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре 

односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда   

-За  предузетнике: Извод из 
регистра Агенције за 

привредне  
регистре односно извода из 

одговарајућег регистра    
 

Да     Не  

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, 

кривично дело против 
животне средине, 

кривично дело против  
примања или давања 

мита, кривично дело 
преваре.  

 

За правна 

лица,предузетнике и   
физичка лица  

 - Извод из казнене 
евиденције, уверење 

надлежног суда и  
надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих 
послова   

Да     Не  

3 
 

Да је измирио доспеле  
порезе и друге јавне  

дажбине у складу са  
прописима Републике  

Србије или стране државе  
када има седиште на 

-За правна лица, 
предузетнике и  

физичка лица : Уверење 
Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и 

Да     Не  
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њеној територији  

 

доприносе и уверење 

надлежне локалне 
самоуправе да је измирио 

обавезе по основу локалних 
јавних прихода 

4. Да има важећу дозволу  

надлежног органа за  
обављање делатности која  

је предмет набавке, ако је  
таква дозвола предвиђена  

посебним прописом  
 

За правна лица, 

предузетнике и  
физичка лица: Лиценца за 

обављање енергетске 

делатности  трговине 
нафтом, дериватима нафте, 
биогоривима и 

компримованим природним 
гасом издата од стране 

Агенције за енергетику 
Републике Србије и да је 
важећа у моменту 

достављања понуде 
 

Да     Не  

         Доказ под ред.бр. 2) и 3)  не може бити старији од од два месеца пре 

отварања понуда. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ:        

1.   Да поседује декларацију о  

квалитету горива  
 

Фотокопија сертификата-

декларације о квалитету 
горива издате од стране 

овлашћене институције 

Да     Не  

 
 

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.  
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 

77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју 
писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно 

изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим 
надлежним органом те државе (Образац изјаве понуђача).  

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда 

ће се одбити као понуда са битним недостацима.  
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3. УПУTСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

  
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом 

подношења понуде, доказује испуњеност наведених обавезних услова 
под тачкама од 1.-3.  већ је потребно да наведе да се налази у регистру 

понуђача. 
 

Документа којима понуђач доказује испуњеност обавезних услова су 
(чл.77 ЗЈН ):  

  
1) Да је регистрован код надлежног ограна, односно уписан у 

одговарајући регистар:  
         -Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извода из 

регистра надлежног Привредног суда или одговарајућег регистра (за правна 

лица и предузетнике)  
  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, кривично дело против животне средине, кривично дело 

против  примања или давања мита, кривично дело преваре:  
  - Извод из казнене евиденције, уверење надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова (за правна лица, 
предузетнике и физичка лица).  

  3) Потврде надлежног пореског органа државе у којојима седиште, да је 
понуђач измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине.  

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу локалних јавних прихода (за правна лица, 
предузетнике и физичка лица).  

     4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  
 -Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 

надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (за 
правна лица, предузетнике и физичка лица)  

  -Лиценца за обављање енергетске делатности – трговина нафтом и 

дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасоми издата 
од стране Агенције за енергетику Републике Србије и да је важећа у моменту 

достављања понуде – фотокопија.  
 

ДОДАТНИ УСЛОВ:   

  
5) Потврда издата од стране овлашћених органа или организација за 

контролу квалитета (сертификат-декларација о квалитету горива).  
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Напомена: Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет 

дана од дана настанка промене у било ком од поменутих података из 
достављених докумената, о тој промени писмено обавести наручиоца.  

  Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.  
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа, али је у том случају обавезан да 
наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  

Наручилац може да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија  да у року од пет дана од дана пријема писменог позива 

наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.  
Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења 

одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.   
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави 

оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема 
писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити и позив 

упутити  другом рангираном понуђачу.  

  
Негативне референце:  

  
Наручилац може да одбије понуду под условом да поседује доказе из 

члана 82. важећег Закона о јавним набавкама.  
  

 
 

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом и 
конкурсном документацијом.  

Конкурсна документација се може преузети лично на адреси наручиоца и 
на Порталу јавних набавки. 

Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица, која 

испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са 
чланом 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 

77. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима које доставља уз 
понуду, у складу са захтевима из  конкурсне документације и јавног позива.   

Понуђач који наступа самостално не може да учествује и у заједничкој 
понуди коју подноси група понуђача, такве понуде одбиће се као понуде са 

битним недостацима.  
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је 

доставе до 20.01.2020.године. 
     Благовременим  ће се сматрати  све понуде  које  стигну  на  адресу  

наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 8:30 часова,  путем 
поште, у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Свети Георгије'' , 

ул. Маршала Тита бр. 143 26216 Уздин. Коверта мора имати назнаку 
„ПОНУДА ЗА ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ- НЕ ОТВАРАТИ“ - а на 

полеђини назив и адресу понуђача, телефон и име контакт особе.  
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Понуде са варијантама се не прихватају.  

Понуда  мора  бити  јасна,  недвосмислена,  читко  попуњена,  оверена  
печатом  и потписана од стране одговорног лица понуђача.  

  Критеријум за доделу уговора је:  Најнижа понуђена цена.   
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда која је прва приспела код наручиоца. 
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују 

отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача (образац се 
налази у документацији). Овлашћење мора да буде заведено код  понуђача,  

оверено  печатом  и  потписано  од  стране  одговорног  или  овлашћеног лица. 
Број овлашћења и име  представника понуђача се уписује у Записник о 

отварању понуда. Овлашћење  подносе  сви  осим  директора  предузећа,  
односно  предузетника, којима ће се идентитет проверити важећом личном 

картом.  
Јавно  отварање  понуда  ће  се  обавити  дана 20.01.2020.године у 09:00   

часова  у  просторијама  Основне школе ''Свети Георгије'' Уздин, уз присуство 

овлашћених представника понуђача.  
Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је 8 дана од 

дана јавног отварања понуда.  
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 

отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста 
поднета неблаговремено.  

 
 

5. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ 
  

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из 
Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена 

–откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена, потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача, печатирана и заведена код понуђача.  

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце 

који су саставни део Конкурсне документације. Подаци који нису уписани у 
приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо обрасца неће се 

уважавати, и таква понуда ће се одбити.  
Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања 

између редова.  
Понуда ће се одбити као понуда са битним недостацима уколико буду 

начињене било какве измене, додаци или брисања у обрасцу понуде. Уколико 
понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  
  

ПОНУЂАЧ 
  

       Понуду може поднети понуђач који наступа самостално и група понуђача 
која подноси заједничку понуду.  
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђач који наступа самостално не може да учествује и у заједничкој 
понуди коју подноси група понуђача, такве понуде одбиће се као понуде са 

битним недостацима. 
 

 
ВАЛУТА 

  
Валута понуде је динар. Уколико понуђач достави понуду са другом 

валутом, таква понуда ће се одбити као понуда са битним недостацима.  

  
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  
   Подносилац понуде сносиће све трошкове припремања и достављања 

своје понуде.  
Наручилац није обавезан да, под било којим околностима, сноси наведене 

трошкове, било да је понуда прихваћена или не.  
    

 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 
   Цене у понуди се исказују у динарима, без ПДВ-а и  са ПДВ-ом. 

Приликом избора најповољније понуде, гледаће се цена без ПДВ-а. У 
случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 

ПДВ-а, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без 

ПДВ-а. 
У цену урачунати и трошкове превоза и испоруке гасног уља екстра лако 

евро ЕЛ. 
 Сви евентуални попусти и повољности морају бити урачунати у коначну 

цену из понуде.  
  Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.  
   Цена подразумева  цену нафтних деривата, превоз и испоруку франко 

магацин купца.  
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
  

Начин плаћања: Безготовински, након сваке појединачне испоруке, у 
року од 45 дана од дана пријема фактуре. 
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ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
  

   Језик понуде је српски језик. Уколико понуђач не достави понуду на 
српском језику, таква понуда ће се одбити  као понуда са битним недостацима.  

  
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

  
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу ОШ 

''Свети Георгије'' Уздин, улица Маршала Тита 143, 26216 Уздин или на e-mail: 
osuzdin@gmail.com или факсом на број: 013/673-003, сваког радног дана од 

понедељка до петка, од 08:00 до 13:00 часова 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, број. 
01/2020”. 

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. 
                                                                                                                       

                                                                                                                   
ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ 

  
Понуђач може да повуче своју понуду искључиво писаним обавештењем и 

пре истека рока за подношење понуда.  
  

ЗАКОН 

  
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, 

стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.  
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Рок за подношење понуда 20.01.2020.године. у 08:30 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 08:30 часова, 

поштом, у запечаћеној коверти, на адресу  Основна школа „Свети Георгије“ 
Уздин, ул. Маршала Тита  бр. 143, 26216 Уздин. Коверта мора имати 

назнаку „ПОНУДА ЗА ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ – НЕ ОТВАРАТИ“ - а на 
полеђини назив и адресу понуђача, телефон и име контакт особе. Понуда 

приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, сматраће се 
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

   Јавно отварање понуда ће се обавити дана  20.01.2020. часова у 09:00 

часова, у просторијама Основне школе ''Свети Георгије'' Уздин уз присуство 
овлашћених представника понуђача.  

Пре  почетка  отварања  понуда,  присутни  представници  понуђача  
предају  комисији овлашћења за заступање понуђача, које мора бити заведено 

код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или 
овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у 

Записник о отварању понуда. Овлашћење подносе сви осим директора 
предузећа,  односно  предузетника,  којима  ће  се  идентитет  проверити  

важећом  личном картом.  
У Записник о отварању понуда се понуде уписују редоследом пристизања.  

Понуде за које је поднето прихватљиво обавештење о повлачењу неће се 
отварати већ ће бити  враћене понуђачу, као и понуде после назначеног рока.  

Записник  након  завршеног  поступка  потписују  овлашћени  
представници  понуђача  и чланови комисије. Фотокопија Записника се 

доставља понуђачима који су поднели понуде, у року од 3 (три) дана од дана 

отварања понуда.  
 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
  

Један понуђач може да учествује само у једној понуди. Учешће у више од 
једне понуде у којима је понуђач укључен и као члан групе понуђача 

резултираће одбијањем тих понуда.  
         Понуђач који самостално поднесе понуду за партију, не може 

истовремено да учествује и у заједничкој понуди, нити као подизвођач, нити да 
учествује у више заједничких понуда.  
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ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

  
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, саставни део понуде 

мора да буде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.  

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
  

Одговорно, односно овлашћено лице понуђача је дужно да потпише  
модел уговора. Такође мора да попуни све стране и празна поља која се тичу 

понуђача, парафира све стране модела уговора, чиме потврђује да прихвата 
све елементе уговора.   

У случају да понуђач не попуни и потпише модел уговора по упутству из 
конкурсне документације, понуда ће се одбити као понуда са битним 

недостацима.  

  
ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

  
 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној  
документацији у упутству понуђачима и накнадно послатим додатним  

објашњењима.  
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац 

тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност 
и квалитет понуде.  

   Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:  
•  Образац – Подаци о понуђачу  под редним бројем 6. 

•  Образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН попуњен,  
    Потписан, са приложеном траженом документацијом таксативно  

    наведеном у обрасцу, под редним бројем 2.  

•  Образац понуде и структуре цене, попуњен и потписан од стране  
    овлашћеног лица понуђача под редним бројем 7. 

    •  Попуњен и парафиран  Модел уговора,  под редним бројем 8. 
 Образац трошкова припрема понуде под бројем 9 – није обавезан део. 

 Образац изјаве о независној понуди под бројем 10. 
 Образац изјаве понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде под бројем 11. 
Сваки понуђач мора да достави овлашћење да може да учествује у 

поступку јавне набавке мале вредности број 01/2020 набавка гасног уља 
екстра лако евро Ел – (образац дат у документацији  образац 12) 

    
 

 



14 

 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

     
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након 

окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са 
назнаком на коверти понуде  да је неблаговремена. Неблаговремена понуда је 

понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока одређеног у 
позиву за подношење понуда.  

Наручилац ће одбити све  неодговарајуће понуде, понуде са битним 
недостацима  а може да одбије и неприхватљиве понуде.  

        Понуда ће се одбити као понуда са битним недостацима уколико буду 
начињене било какве измене, додаци или брисања у обрасцу понуде. Уколико 

понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је 
утврђено да у потпуности испуњава све техничке спецификације.  

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена , коју наручилац није 

одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредности конкретне јавне набавке.  
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, сходно 

члану 92. Закона о јавним набавкама.  
  

АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА-ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена.  
  

 
 

 
КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ 

ПОНУДЕ 

 
 Најнижа понуђена цена. (цена гасног уља екстра лако евро ЕЛ  

као и трошкови превоза, утовара и испоруке који су урачунати у цену). 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 

као најповољнија биће изабрана понуда која је прва приспела код 
наручиоца. 

 
Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после подношења понуда и вршити контрола код понуђача. 
    

Наручилац може да захтева од понуђача додатна обавештења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

контролу (увид) код понуђача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.  
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Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа 

  
   Наручилац је дужан да при састављању своје понуде наведе (попуни, 

потпише и овери изјаву) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

  
  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
  

     Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у року од 8 дана од дана 
јавног отварања понуда и објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 дана 

од дана доношења.     

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  
  Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 

уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права. 

   Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у  горе наведеном 
року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем 

од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је 
поднет благовремен захтев 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. 
  

    

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  
   Ако нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о 

јавним набавкама  
– ако није прибавио најмање једну прихватљиву понуду.  

Из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време  
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 

оконча,односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.  

     Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке доставити 
понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке, као и да објави  

обавештење у року од пет дана од дана доношења одлуке о обустави поступка 
јавне набавке. 
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ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
  
          Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу уговора. 

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

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
osuzdin@gmail.com факсом на број: 013/673-003, сваког радног дана од понедељка до 
петка, од 08:00 до 13:00 часова или препорученом пошиљком 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 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  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 дана од дана објављивања одлуке од стране наручиоца 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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 02/2016, сврха: Такса 
за ЗЗП; Основна школа ''Свети Георгије'' Уздин, Маршала Тита 143, 26216 Уздин, јавна 
набавка број 01/2017, корисник: Буџет Републике Србије), шифра плаћања: 153 или 253. 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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6. ОБРАЗАЦ СА ПОДАЦИМА О ПОНУЂАЧУ 

  
На основу Позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 

– набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ бр.01/2020  објављеног на Порталу 
јавних набавки ______  . године, достављамо вам следеће податке:  

  
  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:     

Седиште и адреса Понуђача:     

Поштански број Понуђача:     

Матични број:     

Регистарски број:     

ПИБ:     

Одговорно лице (потписник уговора):     

Особа за контакт:     

Телефон:     

Факс:     

Текући рачун     

Е-маil     

 

  
 

  
  

  
Место и датум:                                    

  
___________________                                         _______________________ 

                                                                             (потпис овлашћеног лица)  
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Јавна набавка ЈНМВ бр.01/2020 

Набавка добара- Гасног уља екстра лако евро ЕЛ 
 

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Назив подизвођача:     

Седиште и адреса подизвођача:     

Поштански број:     

Одговорно лице (потписник уговора)     

Особа за контакт:     

Телефон:     

Телефакс:     

Е-маил:     

Текући рачун  и банка:     

Матични број подизвођача:     

Порески идентификациони број - ПИБ     

Обвезник ПДВ-а     

 

                          

        Место и датум:  
____________________                                     __________________________  

                                                                           (потпис овлашћеног лица)  
  

  
Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они 

понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са 
већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког 

подизвођача и доставити уз понуду.  
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Јавна набавка ЈНМВ бр.01/2020 
Набавка добара- Гасног уља екстра лако евро ЕЛ 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Назив понуђача:     

Седиште и адреса понуђача:     

Поштански број:     

Одговорно лице (потписник уговора)     

Особа за контакт:     

Телефон:     

Телефакс:     

Е-маил:     

Текући рачун  и банка:     

Матични број понуђача:     

Порески идентификациони број - ПИБ     

Обвезник ПДВ-а     

 
  

  
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој 

понуди“ попуњавају само они понуђачи који  подносе заједничку понуду, у ком 

случају је потребно да се наведени образац фотокопира у довољном броју 
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.  
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2. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

 
И З Ј А В У 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке добра – гасног уља екстра лако евро ЕЛ-, 

број ЈНМВ 01/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 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:_____________                                            _____________________                                                         

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке добра- гасног уља екстра лако евро-ЕЛ 

број ЈНМВ 01/20, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 
2) Подизвођач 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) Подизвођач 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:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                              _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: Изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена 
печатом. 
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7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Рок испоруке: током 2020. године, у две сукцесивне испоруке. 

Место испоруке:  франко Основна школа „Свети Георгије“ Уздин 
Начин и рок плаћања:  Безготовински, након сваке појединачне испоруке, у 

року од 45 дана од дана пријема фактуре. 
Рок важења понуде (не мањи од 60 дана): ____________________________ 

  
 Понуду дајем:  

А) Самостално  
Б) Као заједничку понуду:  

                                     1)_________________________________________  
                                     2)_________________________________________  

                                     3)________________________________________  
 
Ред.  

Бр.  

 

Назив 

добра   

 

Једин- 

ица 

мере 

 

Количина  

Цена по  

јединици  

без ПДВ-

а  

 

Вредност 

без  

ПДВ-а  

 

Цена по  

јединици 

са  

ПДВ-ом  

 

Вредност са 

ПДВ-ом -укупно 

 

1 2 3 4 5 6( 4*5) 7 8(4*7) 

1. Гасно уље 

екстра 

лако евро 

ЕЛ 

литра 21.270     

       

  

Словима:_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________  
  

   
                                                               ____________________________  

                                                                    (овлашћено лице понуђача)   
Упутство како да се  попуни образац структуре цене  

  
  Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:  

  
− У колону бр.5   понуђачи уписују  цену горива по јединици мере без ПДВ-а;  

− У колону бр.  6  понуђачи уписују  укупну вредност горива без ПДВ-а;  
− У колону бр. 7 понуђачи уписују цену горива по јединици мере са ПДВ-ом;  

− У колону бр. 8 понуђачи уписују укупну вредност горива са ПДВ-ом;  

− У ред  «СЛОВИМА» понуђачи уписују укупну вредност у динарима без и са  
    ПДВ-ом. 
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8. MОДЕЛ УГОВОРА 

  
Јавна набавка добара: гасно уље екстра лако евро ЕЛ ЈНМВ бр.01/2020  

 
  

У Г О В О Р 
 

закључен  између:  
1.  Основне школе ''Свети Георгије''  из Уздина, улица Маршала Тита бр.143, 

матични број: 08029245, ПИБ број: 100874177, коју заступа Директор школе 
Крецу Октавијан (у даљем тексту: наручилац) и   

 
2. __________________________________________________матични  

број:_______________, ПИБ број:_________________, текући рачун бр:____  
________________________________________, кога заступа _____________ 

____________________________________у даљем тексту:испоручилац).  

  
  

Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја добара: гасног уља екстра лако евро ЕЛ  

21.270 литара оквирно, за потребе наручиоца, а према условима оцењене и 
прихваћене Понуде, која чини саставни део овог Уговора.  

 
Члан 2. 

Цена гасног уља екстра лако евро ЕЛ  по литру износи ______ динара без 
ПДВ-а, односно _______ динара са ПДВ-ом.  

Укупна цена гасног уља екстра лако евро ЕЛ  за оквирну количину од 21.270 
литара износи ___________ динара без  ПДВ-а, односно __________ динара са 

ПДВ-ом. 
У цену  су урачунати сви трошкови који терете предметну набавку (цена 

предмета јавне набавке, утовар, превоз, испорука и истакање гасног уља 

екстра лако евро ЕЛ).   
Члан 3. 

Количина од 21.270 литара наведена у Уговору дата је оквирно услед чега 
Наручилац задржава право да у складу са потребама набави мању или већу 

количину до износа средстава предвиђених у финансијском плану, односно 
процењене вредности предвиђене планом јавних набавки за 2020. годину за 

наведену намену.  
Наручилац задржава право да у складу са потребама набави мању количину 

добара 
Уколико наручилац набави мању количину добара од оне која је наведена у 

понуди, испоручилац нема право да захтева накнаду штете у том случају. 
Испоручилац има обавезу да испоручи тражене количине добара према потреби 

наручиоца. 

Испоручилац је обавезан да испоручи тражене количине добара у уговореном 
року. 
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Члан 4. 
Испоручилац  се обавезује да  ће наручиоцу испоручивати добра из члана 

1. овог уговора, у две испоруке, у радно време купца, сваким радним даном, 
односно од понедељка до петка од 07:00 до 14:00 часова (најкасније 3 дана од 
дана наручивања). 

Испоруке добара после 15 часова неће бити прихваћене. Испоручилац на 
време обавештава наручиоца о испоруци добара, најкасније 24 часа пре 

испоруке. 
 

Члан 5. 

Цене нафтних деривата утврђује се одлукама  Продавца у складу са 
кретањима цена на тржишту  нафтних деривата.  

 Одлуке продавца о промени цена  нафтних деривата се доносе у оним 
интервалима  у којима се обезбеђује  њихово усклађивање са кретањем цена 

на тржишту нафтних деривата. 
Са одлуком и начином промене цена Испоручилац ће благовремено 

упознати Наручиоца, уз достављање образложења о промени цена. У случају 
да испоручилац то не учини, корекција цена се неће прихватити. Уколико 

испоручилац измени цену више него што је оправдано променом цена на 
тржишту, Наручилац задржава право да раскине уговор. 

 
Члан 6. 

         Испоручилац је дужан да испоруку добарља врши сукцесивно у две 
испоруке у количинама и потребама које одреди наручилац и у складу са 

важећим стандардима квалитета предметног добра. Отпрема и пријем 

енергената врши се по Правилнику о поступку и начину отпреме, превоза и 
пријема нафте и нафтних деривата и остале трговачке робе. 

        Мерење се врши уређајима одобрених типова од Завода за контролу мера 
и драгоцених метала и прегледаних и жигосаних од подручних контрола мера, 

која регулишу отпрему, превоз и пријем течних гасова.  
 Испоручилац се обавезује да квалитет испорученог горива наручиоцу  

буде у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 
нафтног порекла (Сл.гласник РС бр.111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17-

испр., 50/18, 101/18 и 93/19). 
  

Члан 7.  
   Испоручилац је дужан да при свакој испоруци достави писмени извештај о 

испитивању квалитета. Сматра се да је наручилац квантитативно и квалитативно 
примио нафтне деривате у моменту потписивања отпремнице од стране наручиоца. 

   Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испорученог 

гасног уља екстра лако евро Ел у ком случају је дужан да уложи приговор без 
одлагања, одмах приликом преузимања / пријема гасног уља екстра лако евро Ел.  

У случају приговора на квалитет, наручилац одмах обавештава испоручиоца, 
који упућује стручно лице ради узорковања гасног уља екстра лако евро Ел које се 

даје на анализу. 
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У случају испоруке робе неодговарајућег квалитета наручилац задржава 

права да раскине уговор и захтевa надокнаду штетe. 
 

Члан 8. 
  Наручилац се обавезује да плати испоручиоцу фактурисану цену добара 

по испостављеном рачуну (фактури) и по претходно извршеном квалитативно – 
квантитативном пријему добара, и то у року од 45 дана од дана пријема 

фактуре. 
Испоручена добра ће се фактурисати наручиоцу по цени усклађеној са 

ценовником која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан 
када је испоручилац предао гасно уље екстра лако евро Ел наручиоцу.  

Испоручилац је у обавези да уз испостављени рачун (фактуру), достави и 
званични ценовник и трошковник услуга важећи на дан испоруке. Износ на 

рачуну не сме бити већи од цене из ценовника важећег на дан конкретне 
испоруке. 

 

Члан 9. 
Уговорене стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: 

поплавa, пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката 
међународних органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи 

или предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају Уговорене стране да 
изврше уговорене обавезе. 

Испоручилац се ослобађа одговорности и у случају поремећаја у снабдевању 
тржишта нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, 

изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и 
нафтиних деривата, кваровима или непланираним ремонтима рафинерија или 

нафтовода и сличним догађајима. 
 

Члан 10. 
Наручилац има има право на једнострани раскид уговора уколико:  

         -  испоручилац не извршава испоруку према динамици и количинама које 

наложи наручилац  
         -  квалитет не одговара условима прописаним чл. 6. овог Уговора  

         -  испоручилац не поступа по рекламацији из чл. 7. овог Уговора  
 

Члан 11. 
 У случају да нека од одредаба овог Уговора престане да буде у складу са  

важећим законским прописима или актима и одлукама, од тог дана ће се на 
послове из овог уговора примењивати прописи који су ступили на снагу, а 

уговорне стране регулисати закључењем анекса Уговора или раскинути овај 
Уговор. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 

облигационим односима.  
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Члан 12. 

Уговор се закључује на одређено време и траје до 31.12.2020.године. 
 

Члан 13. 
Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају 

договорно.У случају спора надлежан је Привредни суд у Панчеву. 
  

Члан 14. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака 

уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.  
 

 
 

 
          ПРОДАВАЦ:                                                  КУПАЦ:  

    __________________                                  ___________________                 

                                                                      Крецу Октавијан, директор  
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9.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
  

  

Ред.бр.   Врста трошка   Износ без ПДВ-а   Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

                              УКУПНО:        

 
                

  
                      

   
                                                                               Одговорно лице понуђача 

                                                                                   

 
                                                                              ______________________         

Попуњавају се трошкови.    
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10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  
  

  
    Као понуђач у поступку јавне набавке добара – јавна набавка мале 

вредности  број:    01/2020  за  набавку  добара:  ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО 
ЕВРО-ЕЛ ИЗЈАВЉУЈЕМ да у овом поступку јавне набавке иступам независно.  

  
  

  
  

  
Понуђач:_______________________________________ 

  

  
  

  
  

  
                                                                                      Одговорно лице  

                                                                              
                                                                              ______________________  

                                                         
Датум____________  
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11. И З Ј А В А 

  
  

 _________________________________________________________________ 
                                                 ( назив понуђача)  

 
 

_________________________________________________________________  
                                                 (седиште и адреса)  

  
  

 
Потврђује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је при 

састављању понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 01/2020- набавка гасног уља  
екстра лако евро ЕЛ за потребе Основне школе ''Свети Георгије'' из Уздина 

поштовао обавезе које произилазе 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. 

 
  

  
  

 Датум: _______ 2020.године  

                ПОНУЂАЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ 

        

            ______________________________ 

            (име и презиме овлашћеног лица) 

                                  _____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

  
  

  
 

Напомена: Ову изјаву попуњава и својеручно потписује законски заступник, 

лице које је уписано у регистар АПР у тренутку подношења понуде. 
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_____________________ 
Назив и адреса понуђача 

Место:_____________ 
Датум:____________ 

 

12. О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

________________________________________________________________ 

    (име и презиме лица које представља понуђача) 

из__________________________ул.___________________________________ 

бр.л.к._____________________издате од________________________________ 

овлашћује се да у име  

________________________________________________________________                

(назив и адреса понуђача) 

може да учествује у  поступку јавне набавке мале вредности  бр. 01/20 – 

набавка гасног уља екстра лако евро - ЕЛ 

 Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у 

поступку јавног отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге 

сврхе се не може користити. 

 

Датум: _______ 2020.године  

                       ПОНУЂАЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ 

          ______________________________ 

          (име и презиме овлашћеног лица) 

                              _____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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