
 

 

Број: 2432-2013           

Датум: 24.10.2013.год. 

 

Предмет:   

Измена конкурсне документације 

 

Дана 17.10.2013. године наручилац је објавио позив за подношење понуда као и 
конкурсну документацију за јавну набавку нафтних производа ЈН број 01/13. У истој је 
дошло до технике грешке у прилозима 5.1, 8 и 9 у називу добра за партију 2. 

 
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац мења прилоге 

5.1, 8 и 9 конкурсне документације за горе наведене измене. У прилогу се налазе 
измењени прилози 5.1, 8 и 9 конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

ПОМОЋНИК  ДИРЕКТОРА 

Зоран Гочанин, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог број 5.1 

 
 

              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ       
 
 
ПАРТИЈА 1 – ЕУРО ДИЗЕЛ 

Р.б. Назив добра Јед. мере Количина Јед. цена 
Укупно 

(кол. х јед.цена) 
1. Еуро дизел лит. 21.000   

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ  
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ  
МЕСТО И ДАТУМ    М.П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 
ПАРТИЈА 2 – БЕЗОЛОВНИ МОТОРНИ БЕНЗИН 

Р.б. Назив добра Јед. мере Количина Јед. цена 
Укупно 

(кол. х јед.цена) 
1. Евро премијум БМБ 95 лит. 24.800   

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ  
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ  
МЕСТО И ДАТУМ    М.П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 
ПАРТИЈА 3 – ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС ЗA AУТOМOБИЛE 

Р.б. Назив добра Јед. мере Количина Јед. цена 
Укупно 

(кол. х јед.цена) 
1. Течни нафтни гас лит. 7.700   

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ  
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ  
МЕСТО И ДАТУМ    М.П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:  
- Понуда мора да обухвата сва тражена добра. Уколико понуђач не понуди (попуни) све ставке, 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
- Понуђач је дужан да попуни све колоне. 
- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца. 
- У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и 

урачунати га у коначну цену понуде. Уколико је дат попуст, предмет пондерисања је цена са 
урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања 

- Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица. 
- Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се 

јединичном ценом. 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде (Прилог 5.1)  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 (Прилог 5.1). 

 



  
 

 

Прилог број 8. 
 
 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 
 
ПАРТИЈА 1 – ЕУРО ДИЗЕЛ 

Р.б. Назив добра 
Јед. 
мере 

Кол. 
Комерцијални 

назив 
Произвођач 

1. Еуро дизел лит. 21.000   
 
МЕСТО И ДАТУМ    М.П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 
 
ПАРТИЈА 2 – БЕЗОЛОВНИ МОТОРНИ БЕНЗИН 

Р.б. Назив добра 
Јед. 
мере 

Кол. 
Комерцијални 

назив 
Произвођач 

1. Евро премијум БМБ 95 лит. 24.800   
 
МЕСТО И ДАТУМ    М.П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 
 
ПАРТИЈА 3 – ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС ЗA AУТOМOБИЛE 

Р.б. Назив добра 
Јед. 
мере 

Кол. 
Комерцијални 

назив 
Произвођач 

1. Течни нафтни гас зa aутoмoбилe лит. 7.700   
 
МЕСТО И ДАТУМ    М.П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 
 
НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:   

- Понуђач је дужан да попуни све колоне. Уколико понуђач не попуни све колоне, понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива. 

- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца. 
- Техничке спецификације морају бити потписане и оверене од стране овлашћеног лица. 

 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
Техничке спецификације (Прилог број 8.) 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 Техничке спецификације (Прилог број 8.). 
 
 
 



  
 

 
 
 

Прилог број 9. 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
 
ПАРТИЈА 1 – ЕУРО ДИЗЕЛ 
Р.бр. Назив добра Јед. 

мере 
Јед. 
цена 

Стопа 
ПДВ 

Износ ПДВ 
за јед. цену 

Укупно динара  
(јед.цена са ПДВ) 

1. Еуро дизел лит.     
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%. 
 
МЕСТО И ДАТУМ    М.П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 
ПАРТИЈА 2 – БЕЗОЛОВНИ МОТОРНИ БЕНЗИН 
Р.бр. Назив добра Јед. 

мере 
Јед. 
цена 

Стопа 
ПДВ 

Износ ПДВ 
за јед. цену 

Укупно динара  
(јед.цена са ПДВ) 

1. Евро премијум БМБ 95 лит.     
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%. 
 
МЕСТО И ДАТУМ    М.П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 
ПАРТИЈА 3 – ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС ЗA AУТOМOБИЛE 
Р.бр. Назив добра Јед. 

мере 
Јед. 
цена 

Стопа 
ПДВ 

Износ ПДВ 
за јед. цену 

Укупно динара  
(јед.цена са ПДВ) 

1. Течни нафтни гас зa aутoмoбилe лит.     
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%. 
 
МЕСТО И ДАТУМ    М.П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 
НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:  

- Понуђач је дужан да попуни све колоне. Уколико понуђач не попуни све колоне, понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива. 

- Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени 

- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца. 
- Образац структуре цене мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 

 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
структуре цене (Прилог број 9.) 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 структуре цене (Прилог број 9.). 


