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Број: 03-10/5-2019 
Датум: 01.02.2019. 

 
 
 
 

Јавна набавка број: 2/2019 
 
 
 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБРА) У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕЊА 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
„Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)“ 

 
 
 
 
 
 

Укупан број страна: 31 
 
 
 
 
 

 Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуда 11.02.2019. године до 12 часова 

Отварање понуда 11.02.2019. године у 12:10 часова 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ужице, фебруар 2019. године 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 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. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке (бр. 03-10/1-2019 од 31.01.2019. год.) и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку (бр. 03-10/2-2019 од 31.01.2019. год.), припремљена је: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, начин спровођења контроле и 
обезбеђење гаранције квалитета, рок испоруке, место 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5 

IV Критеријуми за закључење оквирног споразума 8 

V Обрасци који чине саставни део понуде 9 

VI Модел оквирног споразума 18 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 22 

VIII Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности (добра) бр. 2/2019 ради закључења оквирног 
споразума са једним понуђачем – „Авио – гориво (авио-бензин и млазно 

гориво)“ 
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1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице 
Адреса: Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице 
ПИБ: 107075180, Матични број: 20737212 
Интернет страница наручиоца: www.aerodromponikve.rs. 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, ради 
закључења оквирног споразума са једним понуђачем, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Рок трајања оквирног споразума: до 31.12.2019. године. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке (добра) бр. 2/2019 је је набавка следећих врста авио-горива: 

- авио-бензин (100 LL); 
- млазно гориво (Jet A-1). 

 
Назив и ознака из општег речника: авионски керозин - 09131000. 
 
 
4. Партије 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 
5. Контакт (лице или служба)  
 
Драгана Алексић, службеник за јавне набавке, e-mail: 
dragana.aleksic@aerodromponikve.rs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

http://www.aerodromponikve.rs/
mailto:dragana.aleksic@aerodromponikve.rs


 

ЈП „Аеродром Поникве“ - конкурсна документација за ЈНМВ бр. 2/2019  4/31 

 

 

 
 
 
 
 
 
Врста добара: авионски бензин 100 LL и млазно гориво Jet A-1. 
 
Процењена количина авио-горива на основу које ће понуђачи формирати понуђену 
цену: 

1) млазно гориво Jet A-1: 6.000 кг 
2) авио-бензин 100 LL: 1.400 кг. 

Напомена: Наведене количине су оквирно планиране количине на годишњем нивоу и 
наручилац задржава право да одступи од количина наведених у овом поглављу и 
Обрасцу понуде и Обрасцу структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 
(поглавље V конкурсне документације, одељак V/1 и одељак V/2 конкурсне 
документације), као и да одустане од дела набавке добара.  
 
Обрачун испоручене количине добара врши се прерачунавањем количине изражене у 
литрима у количину изражену у килограмима, и то множењем испоручене количине у 
литрима свођењем на 15º C и свођењем густине на 15º C. 
 
Куповина добара (динамика испоруке): куповина ће се вршити сукцесивно, у 
количинама по потреби наручиоца. 
 
Квалитет авио-горива (млазног горива Jet A-1 и авио-бензина 100 LL) мора бити у 
складу са стандардима и карактеристикама предвиђеним важећим Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“ број 
111/15, 106/16 и 60/17). 
 
Рок испоруке: након издавања наруџбенице од стране Наручиоца, а у складу са 
потписаним оквирним споразумом. 
 
Остало: Цена мора да обухвати трошкове царина, испитивања квалитета, лиценци и 
друго. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
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1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА) 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

Р. бр. Услови Доказ 

1. Да је понуђач регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) Закона) 

Испуњеност услова из тачака 1. до 4. 
понуђач доказује достављањем изјаве, 
дате под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу (поглавље V 
конкурсне документације, одељак V/4) 

2. Да понуђач 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) 

4. Да је 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 
(чл. 75. ст. 2. Закона) 

5. Да понуђач има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом (чл. 
75. став 1. тач. 5) Закона): 

Копија лиценце за обављање делатности 
складиштења нафте и деривата нафте 
или лиценцу складиштара од кога су 
складишта узета у закуп за  
период од најмање 12 (дванаест) месеци, 
од дана упућивања позива, издату од 
Агенције за енергетику Републике Србије, 
а на основу Закона о енергетици („Сл. 
глaсник РС", бр. 145/14 и 95/18) и 
Правилника о лиценци за обављање 
енергетске 
делатности и сертификацији 
(„Сл. гласник РС", бр. 87/15) 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, 
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

III 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана захтева достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа његова ће понуда бити одбијена као неприхватљива.  
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 
(докази) јавно доступни. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако 
другачије није одређено конкурсном документацијом.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно закључења оквирног 
споразума, на основу оквирног споразума, и да је документује на прописани начин.  
  

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА) 
 
За предмету набавку нису предвиђени додатни услови које понуђачи треба да 

испуне. 

 
 3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО СЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ 

ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача (поглавље III конкурсне документације). 

Ако понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из чл. 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона (достава Изјаве из поглавља V конкурсне документације, 
одељак V/4), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење обавеза из оквирног споразума, без обзира на број 
подизвођача. 
 
 4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона (достава Изјаве из поглавља V конкурсне документације, одељак 
V/4).  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона (Обавезни услови, тачка 5.) дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност наведеног услова. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
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И З Ј А В А 

 

 
У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу _____ % укупне 
вредности набавке, а што се односи на: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место: ______________                                                                         Понуђач 
                                                                                            
Датум: ______________                                               М.П. 
                                                                                                  _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може 
бити већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део премета набавке који ће се извршити 
преко подизвођача. 
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1. Критеријум за закључење оквирног споразума 
 

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“, за укупну цену процењене количине авио-горива (авио-бензин и млазно гориво). 

 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац доделити 
оквирни споразум у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 
понуђеном ценом 
 
Уколико се након стручне оцене понуда утврди да два или више понуђача имају исту 
укупну понуђену цену, за процењене количине авио-горива, наручилац ће закључити 
оквирни споразум са оним понуђачем који понуди ниже фиксне премије, које се користе 
приликом обрачуна јединичних цена за фактурисање. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће закључити оквирни 
споразум са понуђачем 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 и исту понуђену фиксну премију. 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. Са понуђачем, чији назив буде на 
извученом папиру, биће закључен оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују 
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

IV 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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V/1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ у поступку јавне набавке мале 
вредности у циљу закључења оквирног споразума бр. 2/2019 “Авио-гориво (авио-
бензин и млазно гориво)”. 
Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин - 09131000. 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 
 
 

Електронска пошта:  

Телефон: 
 
 

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 
 

Лице овлашћено за потписивање оквирног 
споразума: 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Напомена: Уписати податке у табели 1) и заокружити начин подношења понуде у табели 
2)  

V 

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача.  
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Набавка (добра) бр. 2/2019 „Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)” 
 
 

Предмет 
набавке 

Јед. мере Јединична 
цена без 
ПДВ-а* 

Jединична 
цена са 
ПДВ-ом* 

Процењене 
количине 

(kg) 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а за 

процењене 
количине* 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

за 
процењене 
количине* 

Млазно гориво 
Jet A-1 

килограм 
(kg) 

  6.000   

Авио-бензин 
100 LL 

килограм 
(kg) 

  1.400   

УКУПНО:   

 

 Млазно гориво Jet A-1 Авио-бензин 100 LL 

Фиксна премија 

(USD/mt) 

  

Фиксни коефицијент** /  

 

 
Рок плаћања 

 
45 дана од дана пријема фактуре/рачуна 

 
Рок важења понуде 

 
_______ од дана јавног отварања понуда 
(минимум 60 дана) 

 

 
Напомена:  

* - у понуђену цену (без ПДВ-а и са ПДВ-ом) урачунати и обавезну акцизу (важи само за 

млазно гориво Jet A-1) 

** - вредност фиксног коефицијента уписати само за авио-бензин (100 LL) 
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине горива. 
 
 
 

Датум                                 Понуђач 
 

                          М. П.  
 

____________________________                _________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем образац потписују и оверавају печатом и 
понуђач и подизвођач.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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V/2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

За јавну набавку мале вредности бр. 2/2019 “Авио-гориво (авио-бензин и млазно 
гориво)” 

Предмет 
набавке 

Јед. мере Јединична 
цена без 
ПДВ-а* 

Jединична 
цена са 
ПДВ-ом* 

Процењене 
количине 

(kg) 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а за 

процењене 
количине* 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

за 
процењене 
количине* 

1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (4х5) 

Млазно гориво 
Jet A-1 

килограм 
(kg) 

   
6.000 

  

Авио-бензин 
100 LL 

килограм 
(kg) 

   
1.400 

  

УКУПНО:   

 

  Млазно гориво Jet A-1 Авио-бензин 100 LL 

Фиксна премија 

(USD/mt) 

8   

Фиксни коефицијент** 9 /  

Остало: 

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да те трошкове одвојено искаже у динарима (чла. 19. став 4. Закона) и исти износе: 
___________________________________________________________________________ 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене (и образац понуде) на следећи начин: 

 У колони 3 – уписати јединичну цену за дату врсту авио-горива (у цену урачунати 
и вредност акцизе за млазно гориво) без ПДВ-а; 

 У колони 4 – уписати јединичну цену за дату врсту авио-горива (у цену урачунати 
и вредност акцизе за млазно гориво) са ПДВ-ом; 

 У колони 6 – уписати укупну цену без ПДВ-а, и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3) са процењеном количином (наведеном у 
колони 5). У реду УКУПНО потребно је уписати укупну вредност колоне 6; 

 У колони 7 – уписати укупну цену са ПДВ-ом, и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4) са процењеном количином (наведеном 
у колони 5). У реду УКУПНО потребно је уписати укупну вредност колоне 7; 

 У реду 8 уписати вредности фиксних премија за дате врсте авио-горива (у 
USD/mt); 

 У реду 9 уписати вредност фиксног коефицијента (за 100 LL). 
 

Датум                                 Понуђач 
 

                                М. П.  
 

____________________________                _________________________ 
             (потпис овлашћеног лица) 

Напомене:  
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 



 

ЈП „Аеродром Поникве“ - конкурсна документација за ЈНМВ бр. 2/2019  14/31 

 

V/3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 

 Приликом припремања понуде за јавну набавку (добра), број 2/2019 “Авио-
гориво (авио-бензин и млазно гориво)”, а у складу са чланом 88. став 1. Закона, 
понуђач ______________________________, доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
 

 
У                       Понуђач 
 
                           М.П. 
Дана:                                                             

          (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом образац. Достављање овог обрасца није обавезно. 
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V/4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 

На основу члана 77. став 4. Закона под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу: 
 
 
 

 
И З Ј А В У 

 
 
 
 

Понућач: _____________________________________________________________ 
Матични број: _____________________, ПИБ: ______________________________ 
 
У поступку јавне набавке мале вредности (добра) бр. 2/2019 „Авио-гориво (авио-
бензин и млазно гориво)“ испуњава све услове из члана 75. Закона, и то да: 
 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) понуђач 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) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 

4) је 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 (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

 
 
 
 

 
Место: _________________                                                                      Понуђач 
                                                                                            
Датум: _________________                                          М.П. 
                                                                                                      _______________________ 
              (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана понуђача посебно. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 

На основу члана 77. став 4. Закона под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача дајем следећу: 
 
 
 

 
И З Ј А В У 

 
 
 
 

Подизвођач: _____________________________________________________________ 
Матични број: ________________________, ПИБ: ______________________________ 
 
У поступку јавне набавке мале вредности (добра) бр. 2/2019 „Авио-гориво (авио-
бензин и млазно гориво)“ испуњава све услове из члана 75. Закона, и то да: 
 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) понуђач 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) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 

4) је 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 (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

 
 
 
 
 
Место: _________________                                                                     Подизвођач 
                                                                                            
Датум: _________________                                              М.П. 
                                                                                                      _______________________ 
             (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 

 
 
Напомене: 
Ову изјаву попунити попуњава понуђач уколико подноси понуду са подизвођачем. 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и достаља за сваког 
подизвођача посебно. 
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V/5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) као и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС“ број 86/15), понуђач __________________________________________, 
даје 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
О   Н Е З А В И С Н О Ј   П О Н У Д И 

 
 
 

 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности број 2/2019 „Авио-гориво (авио-бензин и 
млазно гориво)“ поднео назависно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У                       Понуђач 
 
                           М.П. 
Дана:                                                             

          (потпис овлашћеног лица) 
 

 
 
 
 
 
 
Напомене: 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересовааном лицу 
изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона 
којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције преставља негативну референцу, у 
смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (фотокопирати 
образац у довољном броју примерака. 
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ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА НАБАВКУ АВИО-ГОРИВА  
 
 
Закључен на основу спроведног поступка јавне набавке мале вредности у циљу 
закључења оквирног споразума број 2/2019 „Авио-гориво (авио-бензин и млазно 
гориво)“ између: 
 
1. ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Димитрија Туцовића 52, Ужице 
ПИБ:107075180, матични број: 20737212 
које заступа в.д. директора Славиша Димитријевић, дипл. инж. машинства 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и  
 
2.       , ул.    _______________________ 
ПИБ:     Матични број:     
 
Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
кога заступа         
(у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране. 
 

 
 Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ 
број 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке 
мале вредности број 2/2019, „Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)“, у 
циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до 
31.12.2019. год. 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума (број __________ 
од _____________), у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између 
Наручиоца и Испоручиоца; 

- да је Испоручилац доставио понуду бр.  ______  од  _____________, 
која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда 
Испоручиоца); 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање 
наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу; 

- обавеза настаје издавањем наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, на основу 
овог оквирног споразума. 
 
 
 

 

VI 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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Члан 1. 
 Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбенице о 
јавној набавци Испоручиоцу, у складу са условима конкурсне документације за јавну 
набавку број 2/2019, „Aвио-горивo (авио-бензин и млазно гориво)“, Понудом 
Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 
 Стварне количине добара ће се дефинисати у појединачним наруџбеницама о 
јавној набавци. 
 

Члан 2. 
Овај оквирни споразум се закључује на период до 31.12.2019. год., а ступа на снагу 

даном обостраног потписивања. 
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се издавање више 

наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 
 

Члан 3. 
 Укупна вредност овог оквирног споразума износи     (словима:  ___ 
            ________ __________________) динара, без урачунатог ПДВ-а, тј. 
___________________ (словима:  ____           _____ _____  ) динара 
са урачунатим ПДВ-ом. 
  Јединична цена по 1 (једном) килограму авио-горива овог оквирног споразума 
износи за: 
- млазно гориво Jet A-1: _________ без ПДВ-а (са акцизом), односно ________ са ПДВ-
ом (са акцизом),  
- авио-бензин 100 LL: ______________ без ПДВ-а, односно _______________ са ПДВ-
ом. 
  Јединична цена из претходног става је формирана на дан ________ и мењаће се на 
следећи начин: 

 јединична цена млазног горива Jet A-1 ће се обрачунавати на бази објављених 
Platts котација, просек средњих котација за JetAv.fuel за FOBMed (Italy), за месец 
који претходи месецу испоруке-плус фиксна премија и променама средњег курса 
USD за девизе који објављује Народна банка Србије (првог дана у текућем месецу 
за испоруке од 1. до 15. дана текућег месеца; 16. дана за испоруке робе од 16. до 
последњег дана текућег месеца). У случају да се на наведене дане не објави 
курсна листа НБС, као основ за обрачун узима се последња објављена курсна 
листа НБС за USD. 

 јединична цена авио-бензина 100 LL ће се обрачунавати на бази месечног 
просека виших објављених котација према Platt's European MarketScan na CIF 
Genova/Lavera за premium unleaded 10ppm, за месец који претходи месецу 
испоруке, помножен са фиксним коефицијентом-плус фиксна премија. Утврђена 
продајна цена биће изражена у динарима према курсној листи НБС и то: за 
испоруке од 1. до 15. дана текућег месеца узима се средњи курс USD за девизе 
првог дана у текућем месецу. За испоруке од 16. до последњег дана текућег 
месеца узима се средњи курс USD за девизе 16. дана у текућем месецу. 

  Формулу (Platts+фиксна премија+акциза) која ће се користити приликом обрачуна 
јединичне цене за фактурисање млазног горива (податак на основу ког је формирана 
цена из Обрасца понуде) је: 
___________________________________________________________________________ 
Формулу (Platts*фиксни коефицијент+фиксна премија) која ће се користити приликом 
обрачуна јединичне цене за фактурисање авио-бензина (податак на основу ког је 
формирана цена из Обрасца понуде) је: 
___________________________________________________________________________ 
  У јединичну цену су урачунати сви трошкови које Испоручилац има у реализацији 
предметне јавне набавке (трошкови осигурања, акциза, царина, испитивања квалитета и 
издавање Потврде о усклађености са важећим Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла, лиценци и друго). 
  Обрачун испоручене количине добара врши се прерачунавањем количине 
изражене у литрима у количину изражену у килограмима, и то множењем испоручене 
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количине у литрима свођењем на 15º C и свођењем густине на 15º C. Тако обрачуната 
количина биће уписана у отпремницу и представља основ за фактурисање. 
  Испоручилац ће испоручено гориво фактурисати Наручиоцу по цени која важи на 
дан испоруке. Под даном испоруке авио-горива подразумева се дан када је Испоручилац 
предао гориво Наручиоцу, а који је назначен у отпремници.  

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 
 У случају промене цена Испоручилац се обавезује да, пре прве испоруке, у року од 
24 (двадесетчетири) часа од промене цене, обавести Наручиоца о промени цене авио-
горива (млазног горива и авио-бензина) и достави му важећи ценовник. 
 У случају да је измењена цена (из овог чл. Уговора), економски неприхватљива за 
Наручиоца као нетржишна, Наручилац има право да раскине овај споразум, писаном 
изјавом о раскиду уговора достављеном Испоручиоцу у року од 3 (три) радна дана од 
пријема обавештења о измени цене из члана 3. овог уговора. 

Уколико Наручилац не достави изјаву о раскиду споразума у року из претходног 
става овог члана, сматра се да се сагласио са изменом цене. 

 
Члан 4. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за 
предметом набавке, Наручилац ће Испоручиоцу издати наруџбеницу о јавној набавци. 

Приликом издавања наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, не могу се мењати 
битни услови из овог оквирног споразума. 

Наручилац ће појединачне набавке реализовати издавањем наруџбенице 
Испоручиоцу. 
 

Члан 5. 
 Појединачне наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог 
оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова 
испоруке, и др. 

 
Члан 6. 

 Наручилац ће извршити уплату за извршене услуге Пружаоцу услуга, у року од 45 
дана од дана пријема исправног рачуна, на основу издате наруџбенице, у складу са 
оквирним споразумом.  

Пружалац услуге је дужан да рачуне достави Наручиоцу на адресу: ЈП “Аеродром 
Поникве”, ул. Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице. 

 
Члан 7. 

Испоручилац је дужан да сукцесивно испоручи добра у року који ће бити ближе 
дефинисан у издатој наруџбеници о јавној набавци, у складу са овим оквирним 
споразумом. 

 
Члан 8. 

Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој 
документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 
који важе за уговорену врсту добара. 

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на 
основу издате појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним 
споразумом. 

 
Члан 9. 

Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног 
споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро 
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. 
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Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 
Испоручиоца, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење- писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног 
споразума, без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу - писму. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важења оквирног 
споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Испоручилац не буде извршавао своје 
обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом. 

 
Члан 10. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више 
силе, који доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 
оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања 
више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и 
који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка 
збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 
промета увоза и извоза) и слично. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 
одговарајуће доказе. 
 

Члан 11. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом 

оквирном споразуму ће решавати споразумно. 
У случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно и месно 

надлежног суда. 
 

Члан 12. 
Овај Оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) једнакоправних примерака, и то по 3 

(три) за Наручиоца и Испоручиоца. 
 
 
 
 
 
 
 

    ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                      НАРУЧИЛАЦ 
                                                                                              ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице 
                                                          

 
 _____________________                                                         ________________________ 
                                                                                                                   директор 
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
 Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица 
на назначеним местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама и условима одређеним у овој конкурсној 
докумнетацији. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена 
и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку 
набавке. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице, ул. Димитрија 
Туцовића 52, 31000 Ужице, са назнаком: „Понуда за јавну набавку (добра) бр. 2/2019 
„Авио-гориво“ - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
11.02.2019. год. до 12 часова.  
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања 
понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду, буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат. 
 Јавно отварање понуда одржаће се 11.02.2019. године, у 12:10 часова у радним 
просторијама ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског 
развојног центра), Ужице. 
 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  
 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
 Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда. 

VII 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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Подношењем понуде понуђач потврђује да је потпуно упознат са важећим 
законима, подзаконским актима и правилима која на било који начин могу утицати или се 
примењивати на поступак уговарања и извршења предмета набавке. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим за трошкове предвиђене у обрасцу 
трошкова припреме понуде (поглавље V конкурсне документације, одељак V/3). 

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају 
неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за 
подношење понуда. 
 

2.1. Понуда мора да садржи: 
 

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Условима 
за учешће у поступку јавне набавке и упутству како се доказује испуњеност тих 
услова (поглавље III конкурсне документације); 

- Изјаву о процентуалном учешћу подизвођача у предметној набавци (уколико 
понуђач подноси понуду са подизвођачем), попуњена, потписана и печатом 
оверена (поглавље III конкурсне документације); 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача; 

- Обрасце који чине саставни део понуде и то: 
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (поглавље V конкурсне 

документације, одељак V/1); 
- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, 

попуњен, потписан и печатом оверен (поглавље V конкурсне документације, 
одељак V/2); 

- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и 
Образац трошкова припреме понуде, попуњен, потписан и печатом оверен 
(поглавље V конкурсне документације, одељак V/3); 

- Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку 
јавне набавке, потписан и оверен печатом, дате под материјалном и 
кривичном одговорношћу (поглавље V, одељак V/4); 

- Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и печатом оверен, 
дата под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље V конкурсне 
документације, одељак V/5); 

- Модел оквирног споразума - Понуђач ће модел оквирног споразума попунити у 
складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са 
предлогом модела оквирног споразума (поглавље VI конкурсне документације); 

- Изјаву понуђача о финансијском средству обезбеђења, попуњена, потписана 
и печатом оверена (поглавље VIII конкурсне документације). 

 
 Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
печатом оверава. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
 Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен у конкурсној документацији. 
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 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Аеродром 
Поникве,“ ул. Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, са назнаком: 
„Измена понуде за ЈН (добра) бр. 2/2019 „Авио-гориво“ – НЕ ОТВАРАТИ”, или 
„Допуна понуде за ЈН (добра) бр. 2/2019 „Авио-гориво“ – НЕ ОТВАРАТИ”, или 
„Опозив понуде за ЈН (добра) бр. 2/2019 „Авио-гориво“ – НЕ ОТВАРАТИ”, или 
„Измена и допуна понуде за ЈН (добра) бр. 2/2019 „Авио-гориво“  – НЕ ОТВАРАТИ”. 
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
 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 Обрасцу понуде (поглавље V, одељак V/1), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље V, одељак V/1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, као и проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%. Такође, понуђач који наступа са подизвођачем мора попунити, потписати и печатом 
оверити посебну Изјаву о делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 
(поглавље III). 
 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача. 
 Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном 
споразуму.  
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
 Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни 
споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. 
У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 
 Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа 
могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног 
споразума. 
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе 
понуђача (поглавље V конкурсне документације, одељак V/1), а доказе о испуњености 
услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са упутством како се доказује испуњеност тих 
услова (поглавље III конкурсне документације). 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 
То се не односи на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу - Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75 Закона у 
поступку јавне набавке (поглавље V, одељак V/4) и Образац изјаве о независној понуди 
(поглавље V, одељак V/5), који се достављају за сваког учесника у заједничкој понуди 
посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац 
који се на њега односи.  
 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ИСПОРУКЕ, 
РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана пријема (исправног) рачуна у складу 
са закљученим оквирним споразумом. 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. Авансно плаћање није дозвољено. 
 
9.2. Захтеви у погледу рока испоруке добара 
Испорука добара ће се вршити током целе календарске године, према потребама 
наручиоца, на велепродајним местима понуђача. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће Испоручиоцу издати наруџбеницу о јавној набавци. 
Динамика преузимања добара је сукцесивна, по потреби наручиоца. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
9.4 Други захтеви 
Оквирни споразум се закључује на период до 31.12.2019. год. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена за процењене количине 
авио-горива (авио-бензин и млазно гориво), без пореза на додату вредност. 
 Након закључења оквирног споразума наручилац може да дозволи промену цене 
или других битних елемената споразума само из објективних разлога, односно уколико је 
то предвиђено посебним прописима. Цене могу да се мењају према наведеним 
формулама: 

1. Формула цене за набавку млазног горива Jet A-1: 
Цена се обрачунава на бази објављених Platts котација, просек средњих котација 
за JetAv.fuel за FOBMed (Italy), за месец који претходи месецу испоруке-плус 
фиксна премија. 

 Формула цене за набавку авио-бензина 100 LL: 
Цена се обрачунава на бази месечног просека виших објављених котација према 
Platt's European MarketScan na CIF Genova/Lavera за premium unleaded 10ppm, за 
месец који претходи месецу испоруке, помножен са фиксним коефицијентом-плус 
фиксна премија. 

 Понуђачи у Обрасцу понуде (поглавље V, одељак V/1 конкурсне документације) и 
Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (поглавље V, одељак 
V/2 конкурсне документације), уносе вредности фиксног коефицијента (за 100 LL) и 
фиксне премије (у USD/mt), који ће се користити приликом обрачуна јединичне цене за 
фактурисање.  
 Понуђена фиксна премија и фиксни коефицијент се не могу мењати након 
потписивања оквирног споразума. 
 Изабрани понуђач ће уз сваку испостављену фактуру приложити и обрачун 
промене цене (у односу на цену из понуде) према предвиђеним варијацијама, са свим 
елементима који чине структуру цене. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима.  
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
  Изабрани понуђач, са којим се закључује Оквирни споразум, обавезан је да у 
тренутку, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења Оквирног споразума, преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Понуђача, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо са назначеним износом 
од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана 
дужи од дана истека важења оквирног споразума. 
  Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења, наручилац неће 
вршити уплату било ког износа по издатој наруџбеници. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца 
или путем електронске поште на e-mail: dragana.aleksic@aerodromponikve.rs) 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 ЈНМВ бр. 
2/2019 „Авио-гориво“. 
 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.  
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин:  

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним;  

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално; 

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност 
те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности 
те позиције и количине. 
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15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за закључење оквирног споразума у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама Закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права доставља се наручиоцу препорученом пошиљком са 
повратницом, на адресу Наручиоца – ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице, ул. Димитрија 
Туцовића 52, 31000 Ужице, или предајом у пословним просторијама ЈП „Аеродром 
Поникве“ Ужице, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног центра), Ужице. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Наручилац 
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 
за заштиту права.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона 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 закључењу оквирног споразума из чл. 108. Закона или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 (пет) дана од дана 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. Закона.  

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. Закона;  
7) потпис подносиоца. 
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 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије, број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона, у износу од: 
60.000 динара. 
 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, прихватиће 
се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона 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; 

(3) износ таксе из чл. 156. Закона чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набаке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(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. 

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. 

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). 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 
са законом и другим прописима. 
 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

 
 
Примерак правилно попуњеног налога за уплату: 
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НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ 
уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као 
што су: () Ι \ / „ « * и сл. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
 Оквирни споразум ће бити достављен понуђачу са којим се закључује, у року од 8 
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни 
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5. Закона.  
 Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни 
споразум, наручилац може да закључи оквирни споразум за предметну набавку са првим 
следећим најповољнијим понуђачем.  
 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 
109. Закона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЈП „Аеродром Поникве“ - конкурсна документација за ЈНМВ бр. 2/2019  31/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 За јавну набавку бр. 2/2019 „Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)“ 
______________________________________________ из __________________________  
                (назив понуђача)                                                                            (место) 

 
даје следећу 
 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 

 Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен оквирни 
споразум, приликом закључења оквирног споразума, на име средстава финансијског 
обезбеђења, доставити уредно потписану бланко сопствену меницу у корист Наручиоца, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења НБС, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, на име 
доброг извршења посла. 
 Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. 
 Рок важења менице је 30 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума. 
 Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања обавеза у роковима и на 
начин предвиђених оквирним споразумом, наручилац реализује средство финансијског 
обезбеђења. 
 
 
 
 

 
 
У                                               Понуђач 
 
                                                                                  М.П. 
Дана:                                                                                     _______________________ 
    (Потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
Напомене: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом образац. 
 

VIII 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 


