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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
А.П. ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ 
НАЧЕЛНИК ОУ 
БРОЈ: 404-23/2015-III 
Дана: 22.06.2015. год. 
П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И 
             
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и 2. и члана  60. став 1. тачка 2. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/2015) и Одлуке о 
покретању поступка број 404-23/2015-III од 15.06.2015. године, Општинска управа 
општине Пећинци објављује: 
 
 

П О З И В  
 
ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БРОЈ: 

404-23/2015-III 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКА МОТОРНОГ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА 

 
 
1. Наручилац:  Општинска управа Општине Пећинци , ул. Слободана Бајића 5, 22410 
Пећинци, МБ: 08070610, ПИБ: 100399222, позива све заинтересоване понуђаче да 
поднесу своје писане понуде  под условима из овог позива и конкурсне документације. 
 
2. Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава 
 
3. Редни број ЈН: 13/2015-ОУ 
 
4. Предмет јавне набавке: набавка добара-Набавка моторног бензина и дизел горива 
 
5. Назив и ознака из општег речника набавки: 
 

 09132100-Безоловни бензин 

 09134200-Дизел гориво 
       

6. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка добара која се спроводи у поступку 
јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015), подзаконским актима („Службени гласник 
РС” бр. 29/13 и 31/13 и 33/13), и Одлуке о покретању поступка бр. 404-23/2015- III од 
15.06.2015. године. 
 
7. Јавна набавка није обликована у партије. 
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8. Критеријум  за доделу уговора : Економски најповољнија понуда.  

РЕДНИ  

БРОЈ  

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА БОДОВИ 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА 60 

2. РОК ПЛАЋАЊА 40 

 УКУПНО 100 

 

УББ УКУПАН БРОЈ БОДОВА                                    УББ.  100   бодова   

 

Укупан број бодова (УББ) утврђује се према обрасцу: УББ= УББ1+УББ2 

1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Најнижа понуђена цена, односно најнижа цена на дан објављивања позива за подношење 

понуда вреднује се са 60 бодова. 

Остале понуде вреднују се на следећи начин: 

Биће рачунате на другу децималу упоређењем из понуђених вредности по формули: 

              

                  Најнижа понуђена цена  

              __________________________________________ 

УББ1=       Понуђена цена појединачне понуде                             х 60 

 

2) РОК ПЛАЋАЊА 

Најдужи рок плаћања вреднује се са 40 бодова. 

Остале понуде вреднују се на следећи начин: 

Биће рачунате на другу децималу упоређењем из понуђених вредности по формули: 

              

                  Рок плаћања поједниначне понуде  

               __________________________________________ 

УББ2 =     Најдужи рок плаћања                                                     х 40 

 
9. Начин преузимања конкурсне документације: Заинтересовани понуђачи могу 
преузети позив и конкурсну документацију на веб страници Наручиоца www.pecinci.org као 
и на веб страници Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  
 
10. Начин подношења понуде и рок: 
Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75. Закона 
о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 и 14/2015). Испуњеност наведених 
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона и чланом 21., 22., 23., 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013 и 
104/2013) .Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује 
испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 
 

 

http://www.pecinci.org/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Понуду може поднети: 

- понуђач који наступа самостално, 
- понуђач који наступа са подизвођачима, 
- група понуђача која подноси заједничку понуду. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом 

отварања понуда може са  сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком  

 
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА- Набавка моторног бензина и дизел горива, 
ЈН бр. 404-23/2015- III. -НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 

особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 7,30 до 15,30 

сати, на адресу: Општинска управа Општине Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5, 22410 

Пећинци. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Крајњи рок за достављање понуда је осми дан од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу ЈН и то до 11 часова, 30.06.2015. год.  

Уколико крајњи рок падне на нерадни дан, крајњи рок за подношење понуда се помера на 

први наредни радни дан и то до 11 часова. 

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 

отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 

потписанаод стране одговорног лица понуђача. 

Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на 

српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, 

потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством 

из конкурсне документације.  

Понуда са варијантама није дозвољена. 

11. Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда ( 

30.06.2015. год.) у 12,00 часова у  згради Општинска управа Општине Пећинци, ул. 

Слободана Бајића бр. 5, 22410 Пећинци, у малој сали на првом спрату, уз присуство 

овлашћених представника понуђача.  
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12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда:  

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.Представници понуђача 

дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја 

за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора 

бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица 

понуђача. Број пуномоћја и име представника понуђача се уноси у Записник о отварању 

понуда, а који ће потписати записник и преузети примерак истог. 

13. Рок за доношење одлуке: 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда и иста 
ће бити достављена понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. 
  
14. Лице за контакт: 
Контакт особа: Милица Пошарац, имејл: nabavke@pecinci.org, сваког радног дана од 07:30 
– 15:30 ч . 
 
 

 
 

 

mailto:nabavke@pecinci.org

