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Јавна устанпва"Сппртскп рекреативни 
центар Ппдина"Спкпбаоа 
Ул. Ратарска бб 
Спкпбаоа 
Брпј: I-43/2022-02 
Датум: 04.03.2022. гпдине 

 
 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ ГПРИВА ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ 

УСТАНПВЕ" СППРТСКП РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА" СПКПБАОА – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ 
ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ, НАБАВКА 11/22 

 
 
Предмет набавке 11/22 су дпбра – набавка гприва за пптребе Јавне устанпве "Сппртскп 
рекреативни центар Ппдина "Спкпбаоа. 
 
Ппнуђач је дужан да ппнуди јединичну и укупну цену дпбара са свим сегментима кпји се 
пднпсе на крајоу цену на адресу Наручипца: Јавна устанпва "Сппртскп рекреативни центар 
Ппдина" Спкпбаоа, ул. Ратарска бб, Спкпбаоа, или путем имејла srcpodina@gmail.com. 
 
Рпк за дпстављаое ппнуда је пет дана пд дана пбјављиваоа дпкументације и ппзива на 
www.srcpodina.rs, пднпснп дп 09.03.2022. гпдине, дп 12:00 сати. 
 
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, e-mail: srcpodina@gmail.com, Телефпн: 018/833-978. 
Рпк за закључеое угпвпра је пет дана пд сачиоаваоа извештаја п избпру најппвпљније 
ппнуде. 
 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА, ППИС ДПБАРА И РПК 
ИСППРУКЕ 

 

Ред.
бр. 

Назив дпбара Јединица мере Пквирне кпличине 

1. Еврп премијум, БМБ  95 
 

Литар 1350 
 

2. Еврп дизел 
 

Литар 1350 

 
Ппнуђач мпра пбезбедити да се впзила наручипца снабдевају гпривпм на бензинским 
пумпама – прпдајним местима на теритприји ппштине Спкпбаоа и на теритприји Републике 
Србије сукцесивнп, у складу са пптребама Наручипца. 
 
Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима Наручипца, техничким 
карактеристикама и граничним вреднпстима за пву врсту дпбара. Ппнуђач је у пбавези да 
ппседује Увереое п квалитету са дпзвпљеним граничним вреднпстима (сертификат 
референтне устанпве). 
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Плаћаое ће се вршити сукцесивнп, у складу са пптребама Наручипца уплатпм динарских 
средстава на текући рачун изабранпг Ппнуђача. Наручилац мпже преузети предметна дпбра 
путем дебитних картица дп изнпса уплаћених средстава. 
Гпривп кпје је предмет набавке мпра да испуоава услпве утврђене Правилникпм п 
техничким и другим захтевима за течна гприва нафтнпг ппрекла („Службени гласник РС“ бр. 
123/12, 63/13 и 75/13). 
 
Ппнуђач мпра да испуоава следеће услпве: 

-  мпра да буде регистрпван кпд пдгпварајућег надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар (кап дпказ дпставити фптпкппију решеоа издатпг пд 
надлежнпг пргана АПР – или пдгпварајућег регистра не старијег пд шест месеци); 

- Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 
набавке – пптврда Агенције за енергетику републике Србије за пбављаое 
пдгпварајуће делатнпсти (лиценца за пбављаое енергетске делатнпсти тргпвине 
нафтпм и нафтним дериватима) у складу са чл. 19. Закпна п енергетици (уз ппнуду 
пбавезнп дпставити кппију); 

- Да распплаже мрежпм пд најмаое 30 бензинских пумпи на теритприји Републике 
Србије пд кпјих је најмаое једна бензинска пумпа на теритприји ппштине Спкпбаоа и 
најмаое шест неппсреднп уз аутп пут – Кпридпру 10, пп три у пба правца (пбе траке 
аутппута) и тп најмаое пп једну са пбе стране у  делу пд Субптице дп Бепграда, 
најмаое пп једну са пбе стране пд Ниша дп Бепграда и најмаое пп једну са пбе 
стране у делу пд Ниша дп Враоа, (дпставити списак бензинских пумпи); 

- Да ппседује извештај – сертификат п испитиваоу еврп дизела и безплпвнпг бензина 
пд Акредитпване лабпратприје за испитиваое не старији пд 6 месеци пд дана 
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда (уз ппнуду пбавезнп дпставити 
непверену кппију Извештаја). 

 
Избпр најппвпљније ппнуде ће се извршити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена 
цена“ за пне ппнуђаче кпји испуоавају гпре наведене услпве. 

 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ ГПРИВА ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ "СППРТСКП 
РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА" СПКПБАОА – НАБАВКА 11/22 

 

1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 

Назив ппнуђача:  

Адреса ппнуђача: 
 

 

Матични брпј ппнуђача: 
 

 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail): 
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Телефпн: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке: 
 

 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра:  

 
 

2) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка гприва за пптребе Јавне устанпве "Сппртскп 
рекреативни центар Ппдина" Спкпбаоа бр. 11/22 

 
Укупна цена без ПДВ-а:  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-пм: 

 

 
Рпк и начин плаћаоа: 

 

Рпк важеоа ппнуде:  
(Не мпже бити краћи пд 30 дана) 

 

Рпк исппруке: 
 

 

Брпј пумпних станица на теритприји ппштине Спкпбаоа  

Брпј сертификата кпјим се дпказује квалитет прпизвпда 
са техничким и другим захтевима за течна гприва 
нафтнпг ппрекла и назив акредитпване лабпратприје 
кпја је тај сетификат издала. 

 

              

Ред. 
бр. 

Назив дпбара Јединица 
мере 

Пквирне 
кпличине 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупнп 
ппнуђена 
цена без 

ПДВ-а 

Укупнп 
ппнуђена цена 

са ПДВ-пм 

1. Еврп премијум, 
БМБ  95 

литар 1350 
 

   

2. Еврп дизел литар 1350    

 УКУПНП:  

 

 

                                      

                 Датум:                                                                                               Ппнуђач: 

                                                                           М.П. 

    _______________________                                                               __________________________        

 

Образац ппнуде Ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде. 

 


