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1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

Овим позивом за достављање понуда, објављеном на сајту АЈН БиХ дана 24.06.2020. године, позивате 

се да доставите понуду у поступку конкурентског захтјева  за набавку роба: “Набавка  погонског горива  

еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“. 

Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са “Законим о јавним набавкама БИХ“  (“Службени лист 

БиХ“ бр. 39/14 од 19.05.2014. године), у даљем тексту Закон, подзаконским актима који су донесени у 

складу са Законом и овом тендерском документацијом. 

Да би се квалификовали за додјелу уговора,  понуђачи морају задовољити минималне услове из чланова 

45–52. Закона,  који су детаљно описани у тачки 6. тендерске документације. 

Понуде се требају доставити на сљедећу адресу: Мјешовити Холдинг “ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗД 

“Истраживачко развојни центар електроенергетике“ а.д., Источно Сарајево, Вука Караџића 17, 

71123 Источно Ново Сарајево. 

Понуде се отварају у Источном Новом Сарајеву, Вука Караџића 17, у просторијама предузећа дана 

08.07.2020. године у 1200 сати у присуству понуђача који желе присуствовати отварању понуда. 

Критериј  додјеле уговора  

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена понуде. 

Сви добављачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне набавке, у 

року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке. Поступак додјеле уговора ће се провести у складу са 

Законом.  

Жалбу може поднијети сваки привредни субјекат који има или је имао интерес за додјелу уговора о јавној 

набавци и који учини вјероватним да је била или је могла да буде у конкретном поступку јавне набавке 

проузрокована штета због поступања уговорног органа, а које се у жалби наводи као повреда овог закона 

и подзаконских аката од стране уговорног органа у поступку јавне набавке. 

 

2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ 

 

2.1 Појмови који се користе у тендерској документацији значе сљедеће: 

“Овлаштено лице/лица”  које/а је уговорни орган овластио да дјелује/у у његово име и лице / лица 

које/а има/ју писмену пуномоћ да дјелује у у име добављача . 

“Уговорни орган” – секторски уговорни орган  из чл.5 ЗЈН БиХ који обавља дјелатност у области 

енергетике и који проводи поступак јавне набавке роба. 

“Закон” – Закон о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ број 39/14 од 19.05.2014. године)  

“Поступак набавке”– поступак који проводи уговорни орган на основу ове тендерске документације. 

“Подзаконски акти” – подзаконски акти који су донесени на основу Закона: Упутство за припрему 

модела тендерске документације и понуда (“Сл.гласник БиХ” 90/14 од 18.11.2014. године) 
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“Добављач” –  којем је након поступка јавне набавке додијељен уговор о јавној набавци. 

“Привредни субјекат” је правно,  физичко лице, или група таквих лица, који на тржишту нуде робе, 

услуге или радове, а регистровани су  за обављање предметне дјелатности, те могу учествовати у 

поступку јавне набавке као: 

“Понуђач”- који је доставио понуду. 

“ТД” – ова тендерска документација. 

2.2 Поступак јавне набавке ће се извршити у складу са Законом, подзаконским актима који су донесени у 

складу са Законом и овом тендерском документацијом. 

2.3 Уговор се додјељује понуђачу који је доставио најбоље оцијењену прихватљиву понуду. 

2.4 У складу са чланом 69. Закона, уговорни орган обавезан је поништити поступак набавке из једног од 

сљедећих разлога: 

а) није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року;  

б) није достављен ниједан захтјев за учешће у ограниченом поступку,у преговарачком поступку са 

или без објаве обавјештења или у такмичарском дијалогу; 

ц) није достављен број понуда одређен у члану 32.став (4) овог закона, ако је било предвиђенио 

закључивање Уговора; 

д) ниједна од примљених понуда није прихватљива; 

е) цијене свих прихватљивих понуда знатно су веће од осигураних средстава за предметну набавку; 

2.5. Уговорни орган може отказати поступак јавне набавке само због доказивих разлога који су изван 

контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне 

набавке. 

3. ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ 

 
Уговорни орган:   МХ  “ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗД “Истраживачко развојни центар 

                            електроенергетике“ а.д. Источно Сарајево  

Адреса:   Вука Караџића 17, 71123 Источно  Ново Сарајево, Република Српска, 

БиХ 

Идентификациони број: 4400543080007 ;   ПДВ број: 400543080007;  МБ: 1056166 

Број банковног рачуна:  562012 0000312441 НЛБ Развојна банка а.д.Бања Лука 

Адреса за коресподенцију: МХ “ЕРС“ –ЗД “Истраживачко развојни центар електроенергетике“ а.д.  

    Вука Караџића 17, 71123 Источно  Ново Сарајево, 

Телефон:   +387 57 342 014 

Факс:     +387 57 342 014 

Е-маил:   irce@teol.net      

Wеб страница:   www.irce-ad.com. 
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3.1 Подаци о особљу које  је овлаштено да води комуникацију у име уговорног органа 

Општи дио:    Ђурђица Ковачевић 

Телефон: +387 57 342 014;  Факс: +387 57 342 014; 

Е-маил: irce@teol.net 

Технички дио: Ђурђица Ковачевић  

Телефон: +387 57 342 014;  Факс: +387 57 342 014; 

Е-маил: irce@teol.net 

3.2 Све информације у вези са поступком јавне набавке (увид и преузимање тендерске документације, 

захтјев за појашњење и друге информације) понуђачи могу добити искључиво од контакт особе/а из 

тачке 3.1 

3.3 Понуђачи се упозоравају да се званичном коресподенцијом с уговорним органом сматра искључиво 

коресподенција која се врши у Информационом систему "Е-набавке" (у даљем тексту: систем "Е-

набавке"). 

3.4 Уговорни орган сва обавјештења објављује у систему "Е-набавке" ("Портал јавних набавки") у складу 

с Упутством о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима 

јавних набавки у информационом систему "Е-набавке" ("Службени гласник БиХ", број 90/14). 

3.5 У поступку овог отвореног поступка, уговорни орган објављује тендерску документацију истовремено 

с објавом обавјештења о набавци, у систему "Е-набавке" у складу са: чланом 55. Закона и чланом 9. 

Упутства о допунама упутства о условима и начину објављивања обавјештења и достављања 

извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему "Е-набавке" ("Службени гласник 

БиХ", број 53/15) . 

3.6 Сходно члану 9. став (5) Упутства о допунама упутства о условима и начину објављивања 

обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему "Е-

набавке" преузимање тендерске документацијеможе извршити искључиво привредни субјекат, из 

члана 2. став (1) тачка ц) Закона, који је регистрован у информационом систему "Е-набавке". 

Регистрација корисника система "Е-набавке" врши се у складу са чланом 3. Упутства о условима и 

начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у 

информационом систему "Е-набавке". 

3.7 Уговорни орган овај отворени поступак објављује и на својој њеб страници; њњњ.коњиц.ба , гђе 

понуђачи могу извршити увид без права предузимања било каквих радњи по основу увида у исти. 

 

4. ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Интерни редни број набавке: КЗ 001/20 

Број и датум Одлуке о покретању поступка јавне набавке: ДС 141/20 од 08.06.2020. 

Референтни број из Плана набавки: Плана набавки ЗД ИРЦЕ а.д. за 2020.годину под редним бројем 

5.2.4. и 5.2.5. 
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Врста поступка јавне набавке:  конкурентски захтјев 

Процењена вриједност јабне набавке (без укљученог ПДВ-а): 18.000,00 КМ   

Врста уговора о јавној набавци: робе 

Није предвиђено закључивање Уговора. 

Период на који се закључује Уговор:  

Период на који се закључује Уговор (Рок извршења): Уговор ће бити закључен на период од 2 

(двије ) године, почев од дана закључења Уговора, односно до утрошка вриједности набавке. 

Обостарним потписивањем Уговора уговорни орган, не преузима обавезу нити гарантује 

извршење Уговора у било којем обиму или вриједности. Реализација Уговора вршит ће се у 

складу са потребама и захтјевима уговорног органа, путем појединачних (набавки-испорука) 

Уговора, без права и овлаштења Добављача да диктира или условљава обим извршења Уговора. 

Ознака и назив из ЈРЈН (ЦПВ код): 09134220-5 (дизел гориво ЕН 590) 

Број претходног информативног обавјештења (уколико је објављено): Није објављен 

Подјела на Лотове: Не 

Нема привредних субјеката који су искључени  из поступка јавних набавки. 

Уговорни орган је предвидио закључење уговора са једним добављачем.   

НАМЈЕРА ПРОВОЂЕЊА Е-АУКЦИЈЕ 

Овај поступак набавке предвиђа кориштење е-аукције, и то за критерији „најнижа цијена“. 

Е-аукција ће се провести путем портала њњњ.ејн.ба и то у складу са Правилником о условима и начину 

кориштења е-аукције (Службени гласник БиХ 66/16). 

Сви понуђачи који су поднијели прихватљиве понуде, моментом заказивања е-аукције обавјештавају се 

истовремено путем система е-набавке о следећем: 

а) Датуму и времену почетка е-аукције,  

б) Претходно одређеном трајању е-аукције,  

ц) Броју поступка јавне набавке и броју лота, уколико је поступак подијељен на лотове, 

д) Позицији на ранг листи у почетној оцијени понуда, 

е) Укупном броју бодова у случају економски најповољније понуде, 

ф) Да ли се на понуду примјењује преференцијални третман домаћег. 

Понуђач који након е-аукције буде одабран као најповољнији дужан је након достављања Одлуке о 

избору најповољнијег понуђача доставити нови Образац за цијену понуде који ће да одражава смањење 

цијене из е-аукције. 

„Е-аукција“ – начин провођења дијела поступка јавне набавке, који укључује подношење нових цијена, 

измјењених на ниже или цијена и нових (побољшаних) вриједности које се односе на одређене елементе 
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понуда, а одвија се након почетне оцијене понуда и омогућава њихово рангирање помоћу аутоматских 

метода оцијењивања у информационом систему е-Набавке. 

Добављач којем буде додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора. 

 

5. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ  
 

5.1  Опис предмета набавке  

Предмет овог поступка јавне набавке је “Набавка погонског  горива  еуродизел ЕН 590 

(еуродизел 5)“, а на основу потреба уговорног органа предвиђених у плану пословања за 2020. 

годину и планом набавки за 2020. годину.  

Ознака и назив из ЈРЈН (ЦПВ код): 09134220-5 (дизел гориво ЕН 590) 

Подјела на Лотове: Не 

Количина горива:  9,0 тона. 

Мјесто пружања услуге: Бензинске пумпе на територији Републике Српске / БиХ 

5.2 Добављач треба располагати већим бројем бензинских пумпи на територији Републике 

Српске, односно БиХ (Источно Сарајево, Бијељина, Угљевик, Зворник, Бања Лука, Гацко, 

Требиње, Добој, Приједор, Дервента, Брод, Мркоњић Град) на којима се Уговорни орган може 

снабдијевати погонским горивом еуро дизел 5 у току рада на терену. 

5.3 Погонско гориво ЕН 590 (еуро дизел 5)  ће се  испоручивати  на  бензинским пумпама добављача 

сукцесивно, а на основу пописа службених возила, који ће бити достављен одабраном понуђачу. 

5.4 Понуђачима није дозвољено да достављају алтернативне понуде.  

Један понуђач може доставити само основну понуду. Достављање основне и алтернативне понуде 

или више алтернативних понуда од једног понуђача, разлог је за одбијање те понуде.  

5.6   Понуђачима је дозвољено подуговарање. Понуђачи требају у понуди навести да ли и у којем износу 

предвиђају склапање подуговора са трећом страном. Понуђач са најуспјешнијом понудом не смије, 

без претходне сагласности уговорног органа, са трећом страном склапати подуговор ни о једном 

битном дијелу уговора без предходног писменог одобрење уговорног органа.  

Уговорни орган ће бити благовремено обавијештен, прије склапања подуговора, о елементима 

уговора за које склапа подуговор и о идентитету подуговарача. Уговорни орган ће обавијестити 

понуђача о својој одлуци у року од 15 (петнаест) дана од пријема обавјештења о подуговарачу и 

навести своје разлоге уколико одбија одобрити такву одлуку.  

Уговорни орган неће одобрити закључење уговора са подуговарачем ако он не испуњава услове 

прописане у складу са члановима 45-52 Закона. 

5.7 Уколико уговорни орган одобри подуговарање, добављач коме је додјељен уговор дужан  је прије 

почетка реализације подуговора доставити уговорном органу подуговор закључен с подуговарачем, 

као основ за непосредно плаћање подуговарачу  и који као обавезне елементе мора садржавати 

следеће: 

a) робу, 

b) предмет, количину, вриједност, мјесто и рок испоруке робе 

c) податке о подуговарачу и то: назив подуговарача, сједиште, ЈИБ/ИДБ, број трансакцијског 

рачуна и назив банке код којег се води. 

Добављач којем је додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора.  
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5.8. Захтјевани квалитет - Понуђач/добављач и његов евентуални подуговарач дужани су вршити 

испоруку моторног горива чији је квалитет у складу са важећим стандардима. 

Одабрани добављач и његов евентуални подуговарач дужни су у случају несташица горива на тржишту, 

гарантовати континуирану испоруку горива најмање 60 дана. 

6. ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ДОБАВЉАЧЕ (ПОДАЦИ О ЗАХТЈЕВУ ЗА УЧЕШЋЕ/ПОНУДИ)  

 

6.1 Понуђачи су обавезни да припреме понуде у складу са критеријима који су утврђени у овој тендерској 

документацији. Понуде које нису у складу са овом тендерском документацијом ће бити одбачене као 

неприхватљиве. 

6.2 Понуђачи сносе све трошкове настале на име припреме и достављања њихових понуда.  

6.3 Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између добављача и уговорног органа 

морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.  

6.4 Оригинал и све копије понуде требају бити откуцани или написани неизбрисивом тинтом. Понуда се 

израђује на начин да чини цијелину, чврсто се увезује тако да онемогући накнадно вађење или 

уметање листова. Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број 

странице. 

Све допуне и измјене понуде морају бити читљиве и парафиране од овлаштених лица. Осим тога, у 

случају да понуде достављају групе понуђача, уз понуду се мора доставити и пуномоћ којом се 

наведена лица овлашћују да представљају групу понуђача у току поступка набавке (пуномоћ може 

такођер садржавати и овлаштење за потписивање уговора).  

6.5 Понуда треба садржавати сљедеће документе:  

а) Образац за достављање понуде попуњен у складу са  анексом бр. 2 тендерске документације 

(ТД);  

б) Образац за цијену понуде попуњен у складу са анексом бр. 3 тендерске документације (ТД);  

ц) Изјава о испуњености услова из члана 45. ЗЈН БиХ попуњена у складу са анексом бр. 4 

тендерске документације (ТД); 

д) Изјава о испуњености услова из члана 49. ЗЈН БиХ  попуњена у складу са анексом бр. 5 

тендерске документације (ТД); 

е) Изјава из члана 52. ЗЈН БиХ  попуњена у складу са анексом бр. 6 тендерске документације (ТД); 

ф) Образац за повјерљиве информације попуњен у складу са анексом бр. 7 тендерске 

документације (ТД); 

г) Нацрт уговора потписан и овјерен из анакса бр. 8 тендерске документације (ТД); 

х) Документа из тачке 7.3.2 под а) и тачке 1), 2) и 3). 

Сваки понуђач може доставити само једну понуду. Није дозвољено да  понуђачи доставе више 

модалитета понуде.  
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Повјерљивост 

6.6 Члан 11. Закона наводи да: 

Повјерљивим подацима не могу се сматрати: укупне и појединачне цијене исказане у понуди, 

предмет набавке, односно понуђена роба, од којег зависи поређење с техничком спецификацијом и 

оцјена да ли је одређени понуђач понудио робу, у складу с техничком спецификацијом, потврде, 

увјерења од којих зависи квалификација везана за личну ситуацију кандидата/понуђача. 

“Повјерљиве информације које су садржане у било којој  понуди, које се односе на комерцијалне, 

финансијске или техничке информације или пословне тајне или кноw хоw учесника тендера, не смију 

се ни под којим условима откривати било ком лицу које није званично укључено у поступак набавке”. 

 

Уговорни орган претпоставља да нису све информације које понуђачи доставе потпуно повјерљиве. 

Неке информације – укључујући и комерцијалне, финансијске или техничке и кноw хоw  ће већ бити 

јавне или ће, у будућности, постати јавно знање.   

Уговорни орган захтијева од понуђача да у понуди наведу које информације се морају сматрати 

повјерљивим, по којој основи се сматрају повјерљивим и колико дуго ће бити повјерљиве. Цијена 

понуде се не сматра повјерљивом ни у једном случају.   

Понуђачи морају направити списак (попуњен по шеми која се налази у анексу бр. 7) информација 

које би се требале сматрати повјерљивим.  

Достављање понуда  

6.7 Понуђачи ће доставити 1 (једну) понуду у оригиналу и 1 (једну) копију на којима ће читко написати:  

“ОРИГИНАЛ ПОНУДА” и “КОПИЈА ПОНУДЕ”. Понуда и њене копије са печатом и потписом требају 

бити запечаћене у једној непровидној коверти и са именом и адресом понуђача, на којој ће писати 

сљедеће ријечи: “Понуда за  / назив набавке – не отварати до 08.07.2020. године, 12.00 часова”.  

 

 

Измјена или повлачење понуда  

6.8  Понуђачи могу измијенити или повући своје понуде под условом да се измјене или повлачење понуде 

догоди прије истека рока за достављање понуда. Уговорни орган мора бити обавијештен у писаној 

форми и о измјенама и о повлачењу понуде. Осим тога, на коверти у којој се налази изјава 

добављача треба писати сљедеће: “ИЗМЈЕНА ПОНУДЕ”  или  “ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ”.  

Рачунање цијене  

6.9  Понуђач треба попунити образац за достављање понуде и образац за цијену понуде који се налазе у 

прилогу ове тендерске документације,  уз назнаку роба које ће бити достављене,  количину и цијену. 

6.10. Цијена понуде мора бити исто изражена у Обрасцу за понуду – Прилог 2 и Обрасцу за цијену понуде 

– Прилог 3. У случају да се не слажу цијене из ова два обрасца, предност се даје цијени понуде из 

Обрасца за цијену понуде – Прилог 3. 

6.11. Цијена понуде се у Обрасцу за понуду и Обрасцу за цијену понуде наводи без ПДВ-а, а затим се 

посебно наводи понуђени попуст, цијена понуде са укљученим попустом, износ ПДВ-а на цијену 
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понуде са укљученим попустом и на крају укупна цијена понуде са укљученим попустом (са ПДВом). 

Укупна цијена понуде са укљученим попустом (са ПДВ-ом) пише се бројевима и словима, како је то 

предвиђено у Обрасцу за понуду. У случају неслагања износа уписаних бројчано и словима, 

предност се даје износу уписаном словима. 

6.12 Понуђачи су дужни доставити попуњен Образац за цијену понуде – Прилог 3, у складу са свим 

захтјевима који су у њему дефинисани, и понуђач је дужан дати понуду за све ставке које су 

наведене у обрасцу, водећи при томе рачуна да цијена нити једне ставке у обрасцу не може бити 0 

(нула). У случају да понуђач не попуни образац у складу са постављеним захтјевима, његова понуда 

ће бити одбачена. 

6.13 Понуђач исказује попуст у процентима и у новчаном износу. У случају да понуђач не нуди попуст, 

обавезан је ОБАВЕЗАН ЈЕ на мјестима гдје се уписује припадајући износ попуста уписати 0,00, у 

супротном ће му понуда бити одбачена . 

6.14 Уколико понуђач није ПДВ обавезник, не приказује ПДВ и на мјесту гђе се уписује припадајући износ 

ПДВ-а, ОБАВЕЗАН ЈЕ на мјестима гдје се уписује припадајући износ ПДВ-еа да упише 0,00. У случају 

страног понуђача, исти је дужан да, уколико буде изабран као најповољнији, обезбиједи ПДВ 

заступника најкасније до закључења Уговора. 

6.15 Понуђена цијена робе на паритету ДДП треба укључивати све обавезе везане за ту робу, а 

нарочито: 

а) све царинске обавезе или порезе на увоз и продају или друге порезе који су већ плаћени или који 

се могу платити на компоненте и сировине које се користе у производњи или састављању роба; 

б) све царинске обавезе или порезе на увоз и продају или друге порезе који су већ плаћени на 

директно увезене компоненте које се налазе или ће се налазити у тој роби; 

ц) све припадајуће индиректне порезе (односи се на царине али не на ПДВ који се плаћа у 

БиХ),порезе на продају и друге сличне порезе на готове производе који ће се требати платити у 

Боснии Херцеговини, ако овај уговор буде дођељен; 

д) цијену пријевоза и шпедитерске услуге; 

е) осигурање; 

ф) цијену попратних (додатних) услуга наведених у тендерској документацији; 

г) друге трошкове у процесу набавке и испоруке робе. 

х) Цијена понуде обухвата све ставке из обрасца за цијену понуде – Анекс 3. 

и) Понуђена цијена, односно цијена која је исказана у одабраној понуди остаје непромјенљива 

првих 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора. У том раздобљу одабрани понуђач ће 

испоручити гориво по цијени исказаној у својој понуди. Након протека наведеног рока, цијена се 

може мијењати, у складу са кретањима цијена нафте и нафтних деривата на свјетском и домаћем 

тржишту, а као доказ о промјени цијена на тржишту понуђач ће, код сваке промјене цијене, 

приложити овјерену копију ОПЦ обрасца од Федералног министарства трговине. 

6.16. Цијена за испоручено гориво у току трајања Уговора је промјенљива и плаћање ће се вршити према 

важећим дневним цијенама у складу са ОПЦ обрасцем умањеним за евентуслни износ попуста и 

изданим рачуном добављача. 

6.17. Понуђачи са сједиштем изван БиХ су дужни у својој понуди навести податке (назив и сједиште) за 

пореског пуномоћника са сједиштем у БиХ којег ће ангажовати уколико њихова понуда буде 
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одабрана као најповољнија, а којег ангажују на терет својих трошкова. Наведени пуномоћник је у 

обавези извршити уплату ПДВ-а Управи за индиректно опорезивање. 

Чланом 60. Закона о порезу на додатну вриједност предвиђено је да обвезник који нема сједиште у 

БиХ, а који врши промет добара и услуга у БиХ, региструје се код пореског пуномоћника који има 

сједиште у БиХ. Обвезник и пуномоћник су солидарно и појединачно одговорни за порез који се 

обрачунава у складу с овим Законом. Права и обвезе које имају обвезници у БиХ, у складу са овим 

Законом, односе се и на пуномоћника. 

6.18 Цијена понуде треба бити наведена у конвертибилним маркама (КМ). Страни понуђачи могу цијену 

понуде исказати у еурима (€), искључиво на паритету ДДП (Incoterms 2010). Наведени износ 

прерачунаће се у КМ према званичном курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан 

отварања понуда и задржати по истом курсу све до краја реализације Уговора. 

6.19. Цијена коју наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора и не подлијеже било 

каквим промјенама, осим у случајевима када дође до повећања / скока цијене сирове нафте на 

свијетском тржишту или у другим законом прописаним случајевима. Добављач је дужан да 

писменим путем обавјести уговорни орган да је дошло до промјене цијена, а што се доказује 

адекватном потврдом. У случају повећања цијена, без напред наведеног основа Наручилац 

задржава право да фактуре са повећаним износом цијена врати и једнострано раскине уговор. 
 

Критериј за додјелу Уговора 

 

6.20.  Критериј за дођелу Уговора је: Најнижа цијена 

Уговор се дођељује понуђачу који је понудио најнижу цијену понуде. 

Понуде које не задовоље техничке захтјеве и спецификације или нису у складу са описом 

предметајавне набавке, биће одбијене. 

Мјесто, датум и вријеме пријема понуда  

6.21. Понуде се требају доставити на сљедећу адресу: 

Мјешовити Холдинг  “ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗД “ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево 

      Вука Караџића 17, 71123 Источно  Ново Сарајево, Република Српска, БиХ. 

Рок за достављање понуда истиче 08.07.2020. године у 1100 часова. Понуде које су достављене по 

истеку овог рока ће бити враћене понуђачу неотворене. 

Мјесто, датум и вријеме отварања понуда  

6.22. Јавно отварање понуда ће се одржати 08.07.2020.године у 12.00 часова, у просторијама уговорног 

органа. Понуђачи или њихови представници могу присуствовати отварању понуда. Информације 

које се искажу у току јавног отварања понуда ће се доставити свим понуђачима који су у року 

доставили понуде. 

Период важења понуда  

6.23. Понуде морају важити 90 дана, рачунајући од истека рока за достављање понуда.  Све док не 

истекне период важења понуда, уговорни орган има право да тражи од понуђача у писаној форми 

да продуже период важења њихових понуда до одређеног датума. Понуђачи могу одбити такав 

захтјев. Понуђач који пристане да продужи период важења своје понуде и о томе у писаној форми 

обавијести уговорни орган, продужит ће период важења понуде. Понуда се не смије мијењати. Ако 
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Понуђач не одговори на захтјев уговорног органа у вези са продужењем периода важења понуде,  

сматрат ће се да је понуђач одбио захтјев уговорног органа. У том случају уговорни орган одбацује 

понуду. 

 

7. КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА  

 
Критеријуми за учешће и потребни докази 

7.1 У складу са члановима 45 – 52. Закона, добављачи требају испуњавати сљедеће услове: 

а) да нема сметњи за њихово учешће у смислу одредбе члана 45. Закона; 

б) да имају право на обављање професионалне дјелатности и/или да су регистровани у 

релевантним професионалним или трговачким регистрима у смислу одредбе чл. 46 Закона; 

ц) да њихово економско и финансијско стање гарантује успјешну реализацију уговора по чл. 47 

Закона – не захтјева се овим тендерским документом ТД;  

д) да њихова техничка и професионална способност гарантује успјешну реализацију уговора по 

чл. 49. 

е)   да нема сметњи за њихово учешће у смислу одредби чл. 52. Став (1) Закона.  

7.2  У складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама, понуда или захтјев за учешће ће се одбацити ако: 

а) је понуђач у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима 

у БиХ или земљи у којој је регистрован; 

б) је понуђач под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања вежеће 

одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је 

обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је 

регистрован; 

ц) понуђач није испунио обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у БиХ или прописима земље у којој је 

регистрован; 

д) понуђач није испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 

важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован.  

Као доказ испуњавања горе наведених квалификационих услова дефинисаних у тачкама ц) и д) прихвата 

се и споразум понуђача са надлежним пореским институцијама о репрограмираном, односно одгођеном 

плаћању обавеза понуђача по основу пореза и доприноса и индиректиних пореза, уз потврду пореских 

органа да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе.  

Понуђач у сврху доказа о испуњавању горе наведених квалификационих услова дужан је доставити 

изјаву овјерену код надлежног органа, у форми и на начин који прописује АЈН подзаконским актом (анекс 

4 тендерске документације). За понуђаче чије је сједиште изван Босне и Херцеговине не тражи се 

посебна надовјера докумената. 
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7.2.1  Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је доставити сљедеће документе  којима ће 

потврдити да се горе наведени квалификациони услови не односе на њега:  

a) Увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна 

пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију,  

превару или прање новца; 

b) Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован кандидат/понуђач којим се 

потврђује да није под стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка 

ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности; 

c)   Увјерења надлежних институција којим се потврђује да је кандидат/понуђач измирио доспјеле 

обавезе, а које се односе на доприносе за пензионо и инвалидско осигурање и здравствено 

осигурање; 

d) Увјерења надлежних институција да је кандидати/понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са 

плаћањем директних и индиректних пореза. 

7.2.2  Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у моменту 

предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом. У противном ће се 

сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о испуњавању услова је дужан доставити у року од 5 

дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које 

доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје 

понуде. Изабрани понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у противном 

ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона. 

 Напомена: Уколико понуђач у саставу понуде уз Изјаву о испуњености услова из члана 45. став 

(1) тачка а) до д) Закона (овјерену код надлежног органа – орган управе или нотар) достави и 

тражене доказе који су наведени у Изјави, ослобађа се обавезе накнадног достављања истих, ако 

буде изабран. Достављени докази морају бити оригинал или овјерене копије и не могу бити 

старији од три мјесеца, рачунајући од дана предаје понуде. 

7.2.3 Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у погледу 

личне способности и докази се достављају за сваког члана групе. 

Напомиње се да ако уговорни орган буде имао сумње о постојању околности везаних за личну 

способност понуђача, исти ће се обратити надлежним органима с циљем прибављања потребних 

информација у предметном поступку. 

За понуђаче чије је сједиште изван Босне и Херцеговине не тражи се посебна надовјера 

докумената који се захтијевају у ставу (2) члана 45. Закона. 

7.3 Понуђачи требају уз понуду доставити доказ о регистрацији у релевантном професионалном или 

трговачком регистру у земљи у којој су основали фирму или доставити посебну изјаву или 

референцу којом се доказује њихово право да се професионално баве одређеном дјелатношћу, у 

складу са чланом 46. Закона о јавним набавкама. 

7.3.1  У складу са чланом 46. ЗЈН БиХ, способност за обављање професионалне дјелатности  понуђачи 

су обавезни испунити слејдеће услове: 

a) да су регистровани за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке. 
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7.3.2  Докази који се захтјевају: 

а) У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду доставити доказ о 

регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у којој су регистровани 

или да обезбиједе посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да 

обављају професионалну ђелатност, која је у вези са предметом набавке, и то: 

• за понуђаче из БИХ који су привредна друштва/правна лица: Рјешење о упису у судски регистар са 

свим измјенама или актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија, чији датум 

издавања није старији од три мјесеца рачунајући од дана достављања понуде (под даном 

достављања понуде сматра се дан/датум, који је уговорни орган, одредио у тендерској 

документацији као дан/датум за пријема понуда). Актеулни извод из судског регистра мора 

садржавати све податке, за које је, према важећим прописима о регистрацији, прописано да их такав 

документ садржи 

▪ за понуђаче чије је сједиште изван БИХ: одговарајући документ који одговара захтјеву из члана 46. 

Закона, а који је издат од надлежног органа, све према важећим прописима земље сједишта 

понуђача/земље у којој је регистриран понуђач 

Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати. 

НАПОМЕНА: Уколико од уписа у судски регистар није било измјена, понуђач ће уз рјешење о упису у 

судски регистар доставити изјаву да достављено рјешење одражава стварно стање и да привредни 

субјекат од регистрације није вршио измјене у судском регистру. Изјава се даје на меморандуму 

понуђача и треба бити потписана од стране понуђача (одговорне особе понуђача или особе 

овлаштене за подношење понуде од стране понуђача) и овјерена печатом понуђача. 

Уговорни орган захтијева да ће  доставити и: 

1) Порески и идентификациони број  

2)  Увјерење о регистрацији обвезника пореза на додату вриједност  

3)  Назив банке и број банковног рачуна 

Наведени документи из тачке 7.3.2 под 1); 2) и 3) достављају се као обичне копије. 

7.3.3 Уколико понуду доставља група понуђача, сви чланови групе заједно морају бити регистровани за 

обављање ђелатности која је предмет набавке. Сваки члан групе дужан је доставити доказ о 

регистрацији. 

7.3.4. Доказ се доставља као оригинал или овјерена копија оригинала. У случају да се у понуди не доставе 

наведени документи у вези способности обављања професионалне ђелатности понуђача (члан 46. 

Закона) или се не доставе на начин како је напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљег 

учешћа због неиспуњавања наведеног услова за квалификацију. 

Докази о регистрацији морају бити прецизно дефинисани, са јасно дефинисаним документом који 

недвосмислено доказује да је понуђач, у вријеме предаје понуде, регистрован за предметну 

дјелатност. 

7.4 Што се тиче економског и финансијског стања, у складу са чланом 47. Закона о јавним набавкама, 

понуда ће бити одбачена ако добављач не испуни сљедеће минималне критерије: 

 а) Не захтјева се у овом поступку јавне набавке .  
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7.5 Што се тиче техничке и професионалне способности, у складу са чланом 49. Закона о јавним 

набавкама, понуђачи требају испунити сљедеће минималне услове: 

а) Успјешно искуство у реализацији најмање два уговора чији су карактер и комплексност слични 

онима који се односе на предложени уговор, у претходне три године минималне вриједности 

10.000,00 КМ на годишњем нивоу.  

б) Увјерење које издаје надлежна институција или агенција за контролу квалитета, а којом се потврђује 

да на одговарајући начин тачно означена роба одговара одређеним спецификацијама или 

нормама: Редовна контрола моторних горива у овлаштеној установи за испитивање квалитета 

горива методама испитивања наведеним у одлуци ВМ БиХ ( „Сл. Гласник БиХ“ број 27/02) и Одлуци 

о измјенама и допуни Одлуке ВМ БиХ ( „Сл. Гласник БиХ“ број 28/04 ) 

7.6 Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу сљедећих 

докумената које доставе понуђачи у складу са чланом 49. Закона о јавним набавкама:  

а) списак извршених уговора у складу са чланом 48. Став (2) ЗЈН, а који су у вези са предметном 

набавком, за период не дужи од три године или од датума регистрације, односно почетка 

пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од двије године, са 

укупним вриједносним износима од 10.000,00 КМ на годишњем нивоу, датумима и примаоцима уз 

осигурање докумената у форми потврда о достављеним робама које су издали примаоци или 

изузетно уколико се такве потврде не могу добити из разлога изван контроле понуђача роба, само 

уз изјаву понуђача роба о достављеним робама. Потврда у уредно извршеним уговорима мора 

садржавати сљедеће податке: назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката, 

предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно 

извршеним уговорима. 

б)  списак свих бензинских пумпи које добављач има на располагању са наведеном адресом /локацијом 

и трајањем радног времена истих; 

*за бензинске пумпе које нису власништво добављача, односно за бензинске пумпе које добављач 

наводи у списку расположивих бензинских пумпи на основу неког другог облика права 

располагања, добављач је обавезан доставити овјерену копију документа / уговора којим доказује 

право располагања; 

в ) Увјерење (цертификат) о испитивању квалитета горива, које је издала овлаштена установа са којом 

је добављач закључио уговор, ( Еуродизел 5 - БАС-ЕН 590; за бензин БМБ 95 – БАС-ЕН 228); 

г) Понуђач је дужан доставити оригинал или овјерену фотокопију оригиналног обрасца о промјени 

цијена (ОПЦ), овјерен од стране Федералног министарства трговине и понуђача или друге 

надлежне институције, који је важећи на дан објављивања Обавјештења о набавци на Порталу 

јавних набавки. 

7.6.1 Понуђач је дужан доставити у саставу понуде оригинале или овјерене копије докумената којима 

доказује техничку и професионалну способност. 

Уколико понуду доставља група понуђача, сви чланови групе достављају заједно доказе у смислу 

испуњавања услова. 
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7.7 Ако је период од регистрације/оснивања понуђача краћи од периода за који уговорни орган 

захтијева изјаве и документе који се односе на техничку и професионалну способност понуђача, 

понуђач треба доставити документе само за период од своје регистрације/оснивања. 

7.8 У случају да захтјеве достављају групе понуђача, уговорни орган ће приликом оцјене степена у 

којем су испуњени критерији утврђени у тендерској документацији, узети у обзир финансијско 

стање,  квалификације и техничку и професионалну способност чланова групе понуђача. Стога, 

чланови групе понуђача могу доставити један пакет докумената који су наведени у тачки 7.6; 

тендерске документације и изјаве у вези са предметом набавке. Документи који су наведени под 

тачком 7.2 и 7.3 морају се посебно припремити за сваког члана групе понуђача.   

7.9 У случају озбиљне сумње у погледу аутентичности или читљивости копије, уговорни орган може 

захтијевати да се доставе документи у оригиналу.  

7.10 У складу са чланом 52. ЗЈН БиХ, као и са другим релевантним прописима, уговорни орган ће 

одбацити понуду уколико је понуђач садашњем или бившем запосленику уговорног органа дао или 

је спреман дати мито у облику новчаних средстава или у било којем неновчаном облику, с циљем 

остваривања утицаја на радњу, одлуку или ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у писаној 

форми обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбацивању таквог захтјева или 

понуде,  те о разлозима одбијања.  

Сваки кандидат/понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито 

нити учествовао у било каквим радњама које за циљ имају корупцију у предметној јавној набавци. 

Изјава се налази у анексу бр. 6 тендерске документације. 

7.11 У складу са чл. 68 ЗЈН БиХ уговорни орган ће одбацити понуду ако понуђач није доставио тражене 

доказе или је доставио непотпуне доказе или је лажно представио информације које су доказ 

испуњавања услова из чл. 45 до 51. Закона. 

7.12 Уговорни орган може у писаној форми тражити од добављача да појасни документе које је  

доставио, с тим да не мијења суштину своје понуде, и то у року који одреди уговорни орган. 

7.13 Одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке достављају се 

понуђачима у року од три дана,а најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке,  и то 

електронским средством,  поштом  или непосредно. 

7.14 Група понуђача која жели учествовати у овом Конкурентском захтјеву и која буде изабрана као 

најповољнија, дужна је доставити оргинал или овјерену копију правног акта о удруживању у групу 

понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке, у року не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема 

одлуке о избору најповољнијег понуђача. Наведени правни акт мора садржавати: ко су чланови 

групе понуђача са тачним идентификационим елементима; ко има право иступа, представљања и 

овлаштење за потписивање уговора у име групе понуђача, начин плаћања уговорне обавезе као и 

утврђену солидарну одговорност између чланова групе понуђача за обавезе које преузима група 

понуђача. 

Уколико понуђач не достави дефинисани правни акт са дефинисаном садржином, уговор ће се 

додијелити сљедећем понуђачу са ранг листе. 

Напомена: Уколико у конзорцијалном уговору не буде јасно дефинисан начин плаћања, Уговорни 

орган ће плаћање вршити према лидеру конзорцијума, такође уколико у конзорцијалном уговору не 

буде јасно дефинисано ко у име конзорцијума потписује уговор, Уговорни орган ће као потписника 
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уговора у поступку јавне набавке сматрати лидера конзорцијума и истом ће доставити уговор на 

потпис. 

Група понуђача може уз своју понуду одмах доставити оригинал или овјерену копију правног акта о 

удруживању. Овим се ослобађа обавеза накнадног достављања оригинала или овјерене копије ако 

буде изабрана. 

7.15. Уколико се понуђач одлучио да учествује у поступку јавне набавке као члан групе понуђача, не може 

у истом поступку учествовати и самостално са својом понудом, нити као члан друге групе понуђача, 

односно поступање супротно овом захтјеву уговорног орган ће имати за посљедицу одбијање свих 

понуда у којима је тај понуђач учествовао. 

7.16. Група понуђача не мора основати ново правно лице да би учествовала у овом поступку јавне 

набавке. 

7.17. Група понуђача солидарно одговара за све обавезе. 

Група понуђача може уз своју понуду одмах доставити оригинал или овјерену копију правног акта о 

удруживању. Овим се ослобађа обавеза накнадног достављања оригинала или овјерене копије ако 

буде изабрана. 

Уколико се понуђач одлучио да учествује у поступку јавне набавке као члан групе понуђача, не може 

у истом поступку учествовати и самостално са својом понудом, нити као члан друге групе понуђача, 

односно поступање супротно овом захтјеву уговорног орган ће имати за посљедицу одбијање свих 

понуда у којима је тај понуђач учествовао. 

Група понуђача не мора основати ново правно лице да би учествовала у овом поступку јавне 

набавке. Група понуђача солидарно одговара за све обавезе. 

 

 

8. ОЦЈЕНА ПОНУДА  
 

Уговор се додјељује понуђачу  на основу критерија:   најнижа цијена  понуде.  

Одбит ће се понуде које нису у складу са описом предмета јавне набавке. 

Критеријуми додјеле уговора   

8.1 Најнижа цијена понуде 

Уговор се додјељује квалификованом понуђачу који је доставио најнижу укупну цијену технички 

задовољавајуће понуде. 

Начин плаћања  

Начин плаћања је 15 дана по појединачној испоруци горива и уредно испостављеној  фактури. 

 

Забрана преговора  



 
 

18 
 

8.2 Са понуђачима се неће обављати никакви преговори у вези са понудама. Међутим, уговорни орган 

може од понуђача тражити писменим путем да појасне своје понуде, у одређеном року, с тим да не 

уносе било какве промјене у понуду. 

Неприродно ниске понуде  

8.3 Ако су достављене понуде неприродно ниске у односу на понуђене робе, уговорни орган ће 

захтијевати од понуђача да оправда понуђену цијену. Ако понуђач не достави задовољавајуће 

оправдање,  уговорни орган има право одбити такву понуду.  

8.4 Да би добио образложење за неприродно ниску цијену, уговорни орган у писаној форми захтијева од 

понуђача да пружи детаљне информације о релевантним саставним елементима понуде, укључујући 

и елементе цијене и калкулација. 
 

Исправке грешака и пропуста 

8.5  Уговорни орган ће исправити било коју грешку у понуди која је чисто аритметичке природе, уколико се 

иста открије у току оцјене понуда. Уговорни орган ће неодложно понуђачу упутити обавјештење о 

свакој исправци и може наставити са поступком, са исправљеном грешком, под условом да је 

понуђач то одобрио у року који је одредио уговорни орган. Ако понуђач не одобри предложену 

исправку, понуда се одбацује. 

8.6 Уговорни орган ће исправити грешке у рачунању цијене у сљедећим случајевима: 

а) када постоји разлика између износа израженог у бројевима и ријечима-у том случају предност 

има износ изражен ријечима, осим уколико се на тај износ не односи аритметичка грешка; 

б) ако постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије множењем 

јединичне цијене и количине, јединична цијена која је наведена ће имати предност и потребно је 

исправити коначан износ; 

ц) ако постоји грешка у укупном износу у вези са сабирањем или одузимањем подизноса, подизнос 

ће имати предност, када се исправља укупан износ. 

Износи који се исправе на тај начин ће бити обавезујући за добављача. Ако  их добављач као такве не 

прихвата, његова понуда се одбацује.  
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9. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋЕГ 

9.1 Уговорни орган примјењиваће преференцијални третман домаћег из члана 67. Закона о јавним 

набавкама БиХ ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 39/14) и Одлуке Савјета министара 

БиХ о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, ("Службени гласник Босне и 

Херцеговине", бр. 103/14 од 30.12.2014. године, у даљем тексту Одлука). 

9.2 Преференцијални третман домаћег ће се примјењивати искључиво у сврху упоређивања понуда, 

приликом оцјене понуда у складу са чланом 1. став а) Одлуке. Приликом обрачуна цијена из понуда 

у сврху упоређивања понуда, цијена домаћих понуда ће се умањити за преференцијални фактор у 

износу од пет посто (5 %). 

9.3 У сврху овог става, домаће понуде су понуде које подносе правна или физичка лица са сједиштем у 

Босни и Херцеговини и која су регистрирана у складу са законима у Босни и Херцеговини и код 

којих, у случају уговора о набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба 

имају поријекло из Босне и Херцеговине. 

9.4 Преференцијални третман из става (1) за понуђаче из држава потписница Уговора о измјени и 

приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини (ЦЕФТА 2006) примјењиваће се у 

складу са одредбама тог Уговора. 

9.5 У сврху става (2), примјена преференцијалног фактора је искључена у односу на понуде које 

подносе правна или физичка лица са сједиштем у државама потписницама ЦЕФТЕ и која су 

регистрована у складу са законима у државама потписницама ЦЕФТЕ и код којих, у случају уговора 

о набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло из држава 

потписница ЦЕФТЕ.. 

9.6 У сврху става (1), домаћом понудом се сматра и понуда коју подноси група понуђача коју чине 

правна или физичка лица са сједиштем у државама потписницама ЦЕФТЕ и која су регистрована у 

складу са законима у државама потписницама ЦЕФТЕ и најмање једно правно или физичко лице са 

сједиштем у Босни и Херцеговини које је регистровано у складу са законима у Босни и Херцеговини, 

и код којих, у случају уговора о набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених 

роба имају поријекло из Босне и Херцеговине 

9.7 Уговорни орган задржава право провјере достављених података и докумената. 

Као доказ о уживању преференцијалног третмана домаћег понуђач је дужан доставити слиједећи 

доказ у оригиналу или овјереној копији ; 

- Потврду Вањскотрговинске коморе БиХ или привредних комора ентитета да понуђач има сједиште 

у БиХ те да је основан у складу са законима БиХ и да је најмање 50 % укупне вриједности роба које 

се нуде у понуди понуђача поријеклом из БиХ. Потврда мора гласити на име понуђача који 

доставља понуду и на конкретан поступак набавке односно на поступак набавке горива и мазива 

које се набављају у овом поступку на основу ове тендерске документације. Лична изјава понуђача 

да ужива преференцијални третман домаћег неће се сматрати као валидан доказ. 

Уколико понуђач не достави тражени доказ о преференцијалном третману домаћег његова понуда 

неће бити одбијена али неће уживати преференцијални третман домаћег. 
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10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ДОБАВЉАЧА 

10.1 Сваки понуђач који има оправдан интерес за уговор о јавној набавци и сматра да је уговорни орган 

у току поступка додјеле уговора извршио повреде Закона и/или подзаконских аката, има право да 

уложи жалбу на поступак на начин и у року који је одређен у члану  99. и 101.  Закона.  

10.2 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском 

пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три, како 

би могла бити уручена изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку. 

10.3  Ако уговорни орган не размотри жалбу у року који је утврђен у члану 100. Закона, или жалба одбије, 

подносилац жалбе може уложити жалбу у писаној форми Канцеларији за разматрање жалби на 

начин и у року који је прописан Законом. 

 

11. ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА  

11.1  Уговорни орган ће обавијестити понуђача, чија је понуда изабрана о датуму и мјесту  закључивања 

уговора. 

11.2   Уговорни орган закључује уговор са добављачем чија је понуда одабрана као најуспјешнија. 

 

12. ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕНДЕРСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ   

12.1 За тендерску документацију се не плаћа накнада.  Уговорни орган је омогућио неограничен и 

директан приступ комплетној тендерској документацији, без накнаде, на интернет адреси: 

www.irce-аd.com и порталу ЈН. 

12.2 Заинтересовани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у 

писаној форми, и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за подношење 

понуда.  

12.3  Уговорни орган ће припремити одговор у писаној форми у којој ће задржати стварну конкурентску 

основу поступка додјеле уговора, који ће се доставити свим добављачима најкасније 5 (пет) дана 

прије истека рока за подношење понуда. Уколико је на темељу садржаја одговора потребно 

мијењати тендерску документацију, уговорни орган ће продужити рок за достављање понуда и то 

најмање за 7 (седам) дана. 

12.4 Уговорни орган може у свако доба промијенити тендерску документацију под условом да су све 

измјене доступне заинтересованим добављачима исти дан, а најкасније 5 (пет) дана прије датума 

који је одређен као рок за подношење понуда. Донесена измјена ће бити саставни дио тендерске 

документације. 
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13.  АНЕКСИ 

 

Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације: 

Анекс 1: Обавјештење о јавној набавци  

Анекс 2: Образац за достављање понуде и Изјава понуђача 

Анекс 3: Образац за цијену понуде  

Анекс 4: Изјва о испуњености услова из члана 45. Закона 

Анекс 5: Изјава о испуњености услова из члана 47.Закона 

Aneкс 6: Изјава о испуњености услова из члана 49.Закона 

Анекс 7: Изјава из члана 52.Закона 

Анекс 8: Образац Повјерљиве информације 

Анекс 9: Нацрт  уговора 
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АНЕКС БР. 1 

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 
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АНЕКС БР. 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

“Набавка погонског горива еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“ 

 

Број набавке: 001/20 

Број обавјештења на порталу јавних набавки: ________________ 

Број понуде: ________________ 

Датум: _____________________ 

 

УГОВОРНИ ОРГАН:  

Назив уговорног органа 
Мјешовити Холдинг  “ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗД “ИРЦЕ“ а.д. Источно 
Сарајево 

Адреса Вука Караџића 17 

Сједиште 71123 Источно Ново Сарајево 

 

ПОНУЂАЧ: 

Назив и сједиште понуђача 

(овлаштени представник групе понуђача)  

 

Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана групе 

понуђача 

(уколико се ради о групи понуђача) 

 

Адреса   

ИДБ/ЈИБ  

Број жиро рачуна  

ПДВ број:  

Адреса за доставу поште  

Е – маил  

Контакт особа  

Број телефона  

Број факса  

* Уколико Понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и 

када понуду доставља један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача 

уписује се и податак да је то представник групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе 

понуђача у смислу поступка јавне набавке). 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

* Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попињава представник групе понуђача. 

У поступку јавне набавке роба: “Набавка  погонског горива еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“, који сте 

покренули и која је објављена на порталу јавних набавки, број објаве набавке: __________________ од 

дана __________.2020. године, достављамо вам понуду и изјављујемо сљедеће:  

 

1. У складу са садржајем тендерске документације бр. _______________, овом изјавом прихватамо све 

услове дефинисане овом тендерском документацијом без икаквих резерви и ограничења.  

2. Овом Понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за набавку роба “погонског 

горива еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“, у складу са захтјевима дефинисаних тендерском 

документацијом, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви и ограничења. У случају 

разлике у цијенама из ове изјаве и обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за 

цијену понуде.  

3. 

 Износ понуде Валута / 

КМ 

Цијена наше понуде без ПДВ-а је:   

Попуст који дајемо на цијену наше понуде без ПДВ-а је:   

Цијена наше понуде без ПДВ-а  са укљученим попустом је:   

ПДВ (17%) на цијену понуде са укљученим попустом је:    

Укупна цијена понуде (са укљученим попустом и ПДВ-ом) је:   

Словима: 

У прилогу се налази и наш образац за цијену понуде који је попуњен у складу са захтјевима из 

тендерске документације. У случају разлике у цијенама из ове изјаве и обрасца за цијену понуде, 

релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.  

4.  У вези испуњавања услова за примјену преференцијалног третмана домаћег, изјављујемо сљедеће : 

а) Наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана домаћег, те у 

саставу наше понуде достављамо захтијевани доказ наведен у тендерској документацији. 

б) Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана домаћег. 5.  

Ова понуда важи ___________________ дана (број дана или мјесеци се уписује бројчано и словима) 

рачунајући од истека рока за пријем понуда, односно до ____/___/2020. године.  
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6. Подуговарање (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 

а) Имамо намјеру подуговарања 

    Назив и сједиште подуговарача: ____________________________________________  

    дио уговора који се намјерава подуговарати: _________________________________ 

    (обавезан податак, навести описно или у процентима) 

б) немамо намјеру подуговарања 

(Заокружити тачку а) или тачку б), а уколико се изјави намјера подуговарања попунити најмање обавезне 

податке) 

7.  Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набаке обавезујемо се 

а) обавезујемо се доставити доказе о испуњавању квалификационих услова у погледу личне 

способности, економске и финансијске способности, техничке и професионалне способности који су 

тражени тендерским документом и у року који је утврђен, што потврђујемо изјававама у овој Понуди. 

Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: 

______________________________________ 

Потпис овлаштене особе понуђача:                                             

______________________________________ 

Печат предузећа: 

Мјесто и датум: _______________________ 

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Уз понуду  достављају се сљедећа документа: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

      ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА  

                                                             М.П.                            ___________________________ 

                                                                                                                 (потпис) 
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АНЕКС БР. 3 

Назив понуђача ___________________________________ 

Понуда бр.  _____________ 

Датум:       ____________ 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ - РОБЕ 

“Набавка  погонског горива  еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“ 

 

1 2  4 5 

Редни 
бр. 

Опис робе 
Количина 
[  литар ] 

Једин. цијена 
без ПДВ-а  

[КМ] 

Укупна цијена  
без ПДВ-а  

[КМ] 

1. 
Набавка  погонског горива  еуродизел ЕН 
590 (еуродизел 5) 

9.000   

Укупна цијена понуде без ПДВ-а   

Попуст на укупну цијену понуде без ПДВ-а  

Цијена понуде без ПДВ-а  са укљученим попустом  

ПДВ (17%) на цијену понуде са укљученим попустом   

Укупна цијена понуде (са укљученим попустом и ПДВ-ом) је:  

               Словима: 
 

 

      ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА  

                                                             М.П.                            ___________________________ 

                                                                                                                 (потпис) 
 

Напомена: 

 

1.Цијене (јединичне цијене и укупна цијена) морају бити јасно изражене у конвертибилним маркама (КМ) 
(домаћи понуђачи) или € (страни понуђачи), .За све ставке у понуди морају се навести цијене, у 
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а, у складу с горе датом формом и садржи све накнаде које 
уговорни орган треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове 
осим оних који су наведени у овом обрасцу. 
3. Понуђачи нису дужни дати попуст, и у том случају прецртавају рубрику за попуст. 
4. Уколико понуђач даје попуст, висина попуста у процентима (%) уписује се поред ријечи „попуст“, а 
изражава се у десној колони у КМ/ЕУР. У случају разлике између попуста израженог процентуално и 
износа попуста израженог у КМ/ЕУР, исправка ће се извршити у складу с попустом израженим 
процентуално. 
5. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу с 
јединичним цијенама. 
6. Јединична цијена ставке и понуђени попуст изражен у постотцима се не сматра рачунском грешком, 
односно не може се исправљати. 
7. Наведене цијене су непромјенљиве за вријеме трајања уговора.   
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АНЕКС БР. 4 

И З Ј А В А 

о испуњености услова из члана 45. Став (1) тачака од а) до д) (Лична способност) 

“Закона о јавним набавкама БиХ” (“Службени гласник БиХ“ број: 39/14) 

Ја, ниже потписани                                   са личном картом број:                          издатом од       

                                          , у својству представника привредног друштва, предузетника или сродне 

дјелатности  

 ИД број                            , чије сједиште се налази у                                  , на адреси      

                          (град/општина)                                (улица и број) 

као кандидат/понуђач у  поступку јавне набавке КЗ 001/20 -  Набавка погонског горива еуродизел ЕН 

590 (еуродизел 5)” којег проводи уговорни орган МХ “ЕРС” - ЗД “Истраживачко развојни центар 

електроенергетике” а.д., за које је објављено обавјештење о јавној набавци број: _____________, а у 

складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) “Закона о јавним набавкама” под пуном материјалном и 

казненом одговорношћу. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

Понуђач                                                                               у наведеном поступку јавне набавке, којег 

представљам, није: 

a) Правоснажном судском пресудом у казненом поступку осуђен за казнена дјела организираног 
криминала, корупције, преваре или прања новца у складу с важећим прописима у БиХ или земљи 
у којој је регистриран; 

b) Под стечајем или је предметом стечајног поступка или је пак предметом поступка ликвидације; 

c) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања у складу са 
важећим 
прописима у БиХ или земљи у којој је регистриран; 

d) Пропустио испунити обавезу у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу с 
важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистриран. 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави 

документе из члана 45. став (2) тачке а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди уговорни 

орган сходно члану 72. став (3) тачка а). 

Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење службене исправе, односно употреба неистините 

службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити 

представља казнено дјело предвиђено Казненим законима у БиХ, те да давање нетачних података у 

документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља 

прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) 

и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 

Такођер изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке 

сходно члану 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем 

ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежног органа. 
 

Изјаву дао:                                                          

 

Мјесто и датум давања изјаве: 

Потпис и печат  надлежног органа (општински орган или нотар) 
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АНЕКС БР. 5 

  И З Ј А В А 

 

(Не захтјева се тендерским документом) 

о испуњености услова из члана 47. става (1) тачке  а) до д) и став (4) (Економска и 

финансијска способност) “Закона о јавним набавкама БиХ”  (“Службени гласник БиХ“ број: 

39/14) 

Ја, ниже потписани                                    са личном картом број:                         издатом од        

                                          ,  у својству представника привредног друштва, предузетника или сродне 

дјелатности   

ИД број:                         , чије сједиште се налази у                                  , на адреси      

        (град/општина)                                (улица и број) 

као кандидат/понуђач у  поступку јавне набавке КЗ 001/20 -  Набавка погонског горива еуродизел ЕН 

590 (еуродизел 5)” којег проводи уговорни орган МХ “ЕРС” - ЗД “Истраживачко развојни центар 

електроенергетике” а.д., за које је објављено обавјештење о јавној набавци број: _____________, а у 

складу са чланом 47. Става (1) тачке  а) до д) и став (4) “Закона о јавним набавкама” под пуном 

материјалном и казненом одговорношћу. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
Документи чије обичне копије доставља понуђач                                                                             у 

наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска спосбност из члана 47. 

став (1) тачка од а)  до д) су идентични са оригиналима. 

У наведеном смислу, упознат сам са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави 

документе из члана 47. став (1) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року који одреди уговорни 

орган сходно члану 72. став (3) тачка а). 

Надаље, изјављујем да сам свјестан да кривотворење службене исправе, односно употреба неистините 

службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити 

представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у 

документима којима се доказује економска и финансијска способност из члана 47. Закона о јавним 

набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за 

понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.   

 

Изјаву дао:      

                                            потпис 

  

         мјесто и датум давања изјаве 

 

                      потпис и печат  кандидата/понуђача                                                
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АНЕКС БР. 6 

Изјава о испуњености услова из члана 49. тачка: б) (Техничка и професионална способност у 

поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник БиХ“ број: 39/14 ) 

Ја, ниже потписани                                   ,  са личном картом број:                       издатом од       

                                            , у својству представника привредног друштва, предузетника или сродне 

дјелатности  

 

 ИД број:                           , чије сједиште се налази у                               , на адреси      

                  (град/општина)                            (улица и број) 

као кандидат/понуђач у  поступку јавне набавке КЗ 001/20 -  Набавка погонског горива еуродизел ЕН 

590 (еуродизел 5)” којег проводи уговорни орган МХ “ЕРС” - ЗД “Истраживачко развојни центар 

електроенергетике” а.д., за које је објављено обавјештење о јавној набавци број: _____________, а у 

складу са чланом 49. став (1) тачка б), д) “Закона о јавним набавкама” под пуном материјалном и 

казненом одговорношћу. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

а) да понуђач или евентуални подуговарач имају на располагању бензинске пумпе на подручју Источно 

Сарајево, Бијељина, Угљевик, Зворник, Бања Лука, Гацко, Требиње, Добој, Приједор, Дервента, 

Брод, Мркоњић Град, на којима ће се моћи точити гориво Еуро Дизел ЕН-590 у вријеме рада на терену. 

б) да понуђач или његов евентуални подуговарач врше редовне контроле моторних горива у овлаштеној 

установи за испитивање квалитета горива методама испитивања наведеним у одлуци ВМ БиХ („Сл. 

Гласник БиХ“ број 27/02) и Одлуци о измјенама и допуни Одлуке ВМ БиХ („Сл. Гласник БиХ“ број 28/04) и 

иста су у складу са важећим стандардом. 

ц) да ће понуђач у колико му буде додјељен уговор као и његов евентуални подуговарач у случају 

несташице горива на тржишту, вршити континуирану испоруку горива најмање 60 (словима: шездесет) 

дана. 

Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење службене исправе, односно употреба неистините 

службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити 

представља казнено ђело утврђено Казненим законима у БиХ, те да давање неточних података у 

документима којима се доказује техничка и професионална способност из чланка од 

48. до 51. Закона о јавним набавама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 

1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правна особа) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорну 

особу понуђача. 

Изјаву дао:      

                                            потпис 

  

         мјесто и датум давања изјаве 

 

                      потпис и печат  кандидата/понуђача                                                
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АНЕКС БР. 7 

И З Ј А В А 

из члана 52. (Дисквалификација по основу сукоба интереса или корупције) ЗЈН БиХ  

Ја, ниже потписани                                   ,  са личном картом број:                       издатом од       

                                            , у својству представника привредног друштва, предузетника или сродне 

дјелатности  

 

 ИД број:                           , чије сједиште се налази у                               , на адреси      

                  (град/општина)                            (улица и број) 

као кандидат/понуђач у  поступку јавне набавке КЗ 001/20 -  Набавка погонског горива еуродизел ЕН 

590 (еуродизел 5)” којег проводи уговорни орган МХ “ЕРС” - ЗД “Истраживачко развојни центар 

електроенергетике” а.д., за које је објављено обавјештење о јавној набавци број: _____________, а у 

складу са чланом 52. став (2) “Закона о јавним набавкама” под пуном материјалном и казненом 

одговорношћу. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне 

набавке. 

2. Нисам дао нити обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном 

органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру 

службене овласти, радње које не би требало да изврши, или се уздржава од вршења дјела које треба 

извршити он  неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица. 

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном 

органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави, у оквиру 

свог службеног положаја, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи 

које не треба да изврши. 

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама. 

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току поступка јавне набавке. 

Давањем ове изјаве, свјестан сам казнене одговорности предвиђене за казнена дјела примања и давања 

мита и казнена дјела против службене и друге одговорности и дужности утврђене у казненим законима 

Босне и Херцеговине. 

Изјаву дао  

                                                (потпис) 

 

                             (мјесто и датум давања изјаве) 

 

                  Потпис и печат  надлежног органа (општински орган или нотар)                                                 
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АНЕКС БР. 8 

 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

“Набавка  погонског горива  еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“ 

 

Информација која је 

повјерљива 

Бројеви страница с 

тим информацијама у 

Понуди 

Разлози за 

повјерљивост тих 

информација 

Временски период у којем ће 

те информације бити 

повјерљиве 

    
    

    

    

 

 
 

 

 

       ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА  

                                                             М.П.                            ___________________________ 

                                                                                                                 (потпис) 
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АНЕКС БР. 9 

НАЦРТ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ    

“Набавка погонског горива еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“ 

 

I  УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. Уговорни орган: Мјешовити холдинг “ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗД “Истраживачко развојни 
центар електроенергетике - ИРЦЕ” а.д. Источно Ново Сарајево, Вука Караџића 17, матични 
број 1056166, ЈИБ 4400543080007, заступан по: Aлександар Тодоровић, дипл. ел. инж., 
директор (у даљем тексту: Уговорни орган) 

 

2. Понуђач/Вршилац услуга:_______________________________,  

________________________ (сједиште добављача),  
__________________________ (идентификацијски и порески број добављача – за домаће  
добављаче, односно за иностране добављаче одговарајући број за идентификацију према 
регистрацији – пореској, статусној и др. - добављача у земљи поријекла / сједишта)  
_______________________ (трансакцијски рачун добављача)  
_______________________ (назив банке добављача)  
_______________________ (особа овлаштена за заступање добављача / потписивање 

уговора), (у даљнем тексту: Добављач),  с друге стране, 

 

Закључили су дана ______________ године у _____________ (мјесто закључења уговора) овај Уговор о 

јавној набавци погонског горива еуродизел ЕН 590  (У даљем тексту: гориво) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
Члан 1. 

 
Предмет овог уговора је набавка роба' - ''Набавка погонског горива еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“, 
на основу проведеног конкурентског захтјева покренутог објављивањем обавјештења о јавној набавци 
број ___________________, а у свему према захтјевима из тендерске документације број П-_______/20, 
Понуде одабраног Понуђача бр. _____________ и спецификацији роба чији дијелови су прилог и саставни 
дио овог Уговора у складу са техничким прописима, правилима и стандардима а све до прибављања 
употребне дозволе и сљедећим документима који чине саставни дио овог уговора у облику његових 
прилога и то:  
– Понудом / спецификацијом Добављача бр. _________ од __________ – даље: понуда Добављача – 
(Анекс 2 и Анекс 3), (уговорне стране подразумијевају да комплетна понуда Добављача која је 
достављена по предметној набавци са свим достављеним документима / актима / доказима / нацртима / 
спецификацијама и др. Чини саставни дио уговора са тим да се због обимности исте уз уговор физички 
вежу само документи из понуде који се односе на основне комерцијалне и техничке елементе уговора / 
набавке), достављеном по Јавној набавци РОБА - '' Набавка погонског горива еуродизел ЕН 590 
(еуродизел 5)’’  
 
Технички захтјеви за робу  
 

Робе које су предмет набавке су са сљедећим техничким карактеристикама:  
- дизелско гориво [ЕУРОДИЗЕЛ 5 (ЕН-590), у складу са БАС ЕН-590 стандардом, за моторе са 
унутрашњим сагоријевањем];  
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Добављач се обавезујеје да ће испоруку предметних роба вршити у складу са описом предмета 
набавке,спецификацијом и захтјевима који су наведене у тендерској документацији број: .  
Уговорни орган задржава право провјере квалитета течних моторних горива из става (1) овог члана, сво 
вријеме трајања уговора, те у сваком тренутку од добављача може затражити на увид Увјерења 
(цертификата) о испитивању квалитета горива за свако од мјеста испоруке.  
 
ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА  
 

Члан 2. 
 

Вриједност овог уговора је ________________________ КМ (словима: ______________________________ 
конвертибилних марака). за период од 2( двије ) године.  
Цијена за испоручено гориво у току трајања уговора је промјенљива и плаћање ће се вршити према 
важећим дневним цијенама у складу са обрасцем промјене цијене горива и изданим рачуном добављача.  
Добављач је сагласан да попуст који ће се примјењивати на продајну цијену горива, сво вријеме током 
трајања уговора буде у износу од _____% (словима: ______________________посто).  
Добављач се обавезује да о свакој промјени цијена горива на бензинским пумпама предвиђеним као 
мјесто испоруке обавијести Купца писменим путем, те Купцу достави образац промјене цијене горива у  
складу с којим је извршена измјена исте.  
Цијене за испоручене робе усклађене са важећим дневним цијенама у складу са обрасцем промјене  
цијене горива и попустом, садржават ће све накнаде које Уговорни орган треба платити Добављачу и 
Уговорни орган неће имати никаке додатне трошкове.  
 

Уговорне цијене утврђене су на паритету ДДП бензинска пумпа добављача  
За моторно гориво ЕУРОДИЗЕЛ 5 (ЕН-590) - јединична цијена без попуста износи _________________КМ 
без ПДВ-а.  
Понуђени попуст је _______________КМ  
 
 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  
 

Члан 3. 
 

На основу овог уговора уговорне стране ће закључити појединачне о испоруци моторног горива за 
потребе Опћине Коњиц под условима утврђеним обавјештењем о набавци, тендерском документацијом и 
у складу са важећим прописима који регулишу ову област.  
Преузимање течних горива у моторна возила Уговорног органа ће се вршити путем електронских 
картица/или на други начин, у складу са техничким могућностима Добављача. Уколико то буде путем 
електронских картица за гориво, исте ће Добављач о свом трошку начинити за свако возило Уговорног 
органа.  
Уговорни орган ће Добављачу по потписивању овог уговора предати списак моторних возила са 
регистарским ознакама која ће преузимати течна горива. У случају промјена података са списка исти ће 
бити правовремено писмено достављени Добављачу.  
Током трајања овог Уговора Добављач ће вршити испоруку моторног горива и за возила која  
накнадно постану власништво Уговорног органа.  
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 4. 
 

Продавац се обавезује да ће фактурисање преузете робе вршити два пута мјесечно.  
Уговорни орган је дужан обавезе по рачунима платити Продавцу уплатом на његов жиро рачун, у року од 
15 дана од дана запримања рачуна за уредно испоручену робу а уз презентацију слиједећих докумената:  
- комерцијална фактура са фискалним рачуном/рачунима посебно за путничка посебно за теретна возила 

са описом, количином и врстом горива, јединичним цијенама и укупним износом,  
- на фактури обавезно навести број Уговора.  
 
ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  
 

Члан 5. 
 

Испорука моторног горива за службена возила вршит ће се сукцесивно, свакодневно у складу са 
потребама Уговорног органа на уговорним бензинским пумпама Добављача након ступања Уговора на 
снагу.  
 

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА  
 

Члан 6. 
 

Овај Уговор се закључује на период од двије године почев од дана обостраног потписивања па до 
утрошка вриједности набавке роба или до утрошка средстава у износу од ______________________ КМ 
(словима: ____________________________________ конвертибилних марака) без урачунатог ПДВ-а, а 
ступа на снагу даном обостраног потписивања.  
 
РОК ИСПОРУКЕ РОБА  
 

Члан 7. 
 

Уговорне стране су сагласне да се испорука течних моторних горива, дизелског горива и безоловног 
бензина врши сукцесивно, те у вези с тим, радно вријеме бензинских пумпи на којима ће се вршити 
сукцесивна испорука има бити сваки дан у седмици, у периоду који ће бити ближе дефинисан 
појединачним уговорима о јавној набавци које закључе Уговорни орган и Добављач, а мора бити 
минимално од 06,00 до 22,00 сати.  
 
ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ФАКТУРА  
 

Члан 8. 
 

Уговорни орган се обавезује да ће Добављачу доставити попис возила са регистарским ознакама и 
врстама горива  
које користе, као и адресе на које се имају достављати фактуре за испоручене робе за свако од возила.  
Након извршене испоруке робе Добављач ће Купцу достављати овјерене и потписане фактуре на 
мјесечном нивоу, у чијем прилогу је обавезан доставити и евиденцију о извршеној испоруци дизелског 
горива..  
 
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА  
 

Члан 9. 
 

Уговорни орган се обавезује да:  
· да обезбиједи плаћање уговорене цијене на начин утврђен у члану 3. овог Уговора,  
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ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА  
 

Члан 10. 
 

Добављач се обавезује да:  
- да ће испоручена роба из члана 1. овог Уговора бити прописаног квалитета у складу са техничком 

спецификацијом из тендерске документације.  
- предмет овог Уговора изврши у складу захтјевима, правилима струке, условима из понуде Купца, број: 

_______ и стандардима за ову врсту посла;  
- извршава обавезе у утврђеним роковима;  
- отклони све евентуалне недостатке на предмету Уговора одмах, а најкасније у року од 8 дана, од дана 

када Уговорни орган утврди и обавијести Добављача о недостацима на предмету Уговора  
 
 
УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ  
 

Члан 11. 
 

У случају прекорачења рока за испоруку и уградњу роба, Добављач се обавезује да Уговорном органу 
плати уговорну казну у висини 3 ‰ (три промила) од цијене закашњеле услуге за сваки дан кашњења до 
дана испоруке, а до највише 10 % (десет посто) од уговорене цијене закашњеле испоруке. Након што се 
дође до највећег износа уговорене казне, Уговорни орган може размотрит раскид уговора. Уговорна казна 
се обрачунава од првог дана послије истека уговореног рока завршетка.  
Наплата уговорне казне од стране Уговорног органа, неће ослободити Добављача од обавезе да изврши 
Уговор у потпуности.  
Уговорне стране су сагласне да се Добављач ослобађа плаћања уговорне казне у случају када је до 
закашњења у реализацији Уговора дошло због узрока више силе за које Добављач није одговоран.  
Ако је Уговорни орган због закашњења Добављача у испоруци и уградњи роба претрпио штету која је 
већа од износа уговорне казне, може умјесто уговорне казне захтјевати накнаду штете, односно поред 
уговорене казне може захтјевати и разлику од оуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете 
Уговорног органа може да докаже. 
 

ВИША СИЛА  
 

Члан 12. 
 

За сврхе овог Уговора, под вишом силом се подрзумијевају догађаји и околности које се нису могле 
предвидјети, избјећи или отклонити у вријеме закључења Уговора и који уговорне стране онемогућавају у 
извршењу уговорних обавеза.  
Немогућност било које Уговорне стране да испуни било коју од својих уговорних обавеза неће се 
сматрати раскидом уговора или неиспуњавањем уговорне обавезе, уколико се таква немогућност појави 
усљед дејства више силе с тим да је уговорна страна која је погођена таквим догађајем:  

 а) предузела све потребне мјере предострожности и потребну пажњу, како би извршила своје обавезе 
у роковима и под условима из овог Уговора, и  

 б) обавијестила другу уговорну страну на начин који је у датој ситуацији једино могућ, одмах по 
настанку више силе, а најкасније у року од 3 (три) дана од појаве таквог догађаја и предузетим 
мјерама на отклањању штетних посљедица дејства више силе.  

 
 
ОДСТУПАЊЕ ОД КВАЛИТЕТЕ  
 

Члан 13. 
Уколико добављач не буде испоручивао моторно гориво у складу са захтјевима Уговорног органа из 
тендерске документације и спецификацији, Уговорни орган може добити такво моторно гориво и 
затражити од Добављача испоруку која одговара нејговим захтјевима, однсоно које је уговорено. 
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ГАРАНЦИЈА ЗА РОБУ  
 

Члан 14. 
 
Добављач гарантује да моторно гориво испоручено на основу Уговора/Уговора у складу са 
специфицираним стандардима и захтјевима и да нема недостатке који онемогућују или умањују 
вриједност робе или редовну употребу. Добављач гарантује функционалне особине робе у складу и у 
оквирима заданим у трошковнику под специфицираним нормалним условима употребе.  
Испоручено моторно гориво мора у сваком моменту одговарати цертификату о квалитети и хемијском 
саставу горива, издан од фирме која је именована од стране Федералног министарства трговине 
рјешењем о предузећима која обављају испитивање квалитета производа (Службене новине Ф БиХ 
46/98).  
Уговорни орган је дужан одмах у писаној форми извијестити Добављача о свим уоченим недостацима на 
роби. Уговорни орган и Добављач ће утврдити недостатке и рок за њихово отклањање и о томе начинити 
записник. Рок не може бити дуљи од 15 дана.  
Добављач је дужан да гарантује за квалитет испоручене робе.  
 
 
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ  
 

Члан 15. 
 
Овај Уговор је закључен и ступа на снагу када га потпишу обје уговорне стране. 




