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              РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                          
        МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ   
         Сектор за материјалне ресурсе 
           Управа за општу логистику                                                                         
         ВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА“   
      Бајина Башта,Калуђерске баре бб                                                                      
                                                                                                                                                                                                    

 

                              Број:1183-9 

                      07.05.2019. године                                                                                                  
                   Б а ј и н а   Б а ш т а                                                                                                          

 
На  основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) Војна  Установа“ Тара“ Бајина Башта, објављује 
 

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA   
   за јавну набавку добара, ЈН број 19/2018 – Набавка моторног горива путем 

електронских (дебитних или кредитних) корпоративних картица за ВУ „Тара“  
  
 

1. НАЗИВ, АДРЕСА ИНТРЕНЕТ СТАНИЦА НАРУЧИОЦА 
 

Војна Установа „Тара“ (у даљем тексту: Наручилац), www.hotelitara.mod.gov.rs 
позива потенцијалне понуђаче, да поднесу своју писану понуду у складу са 
условима утврђеним овим позивом и Конкурсном документацијом. 
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА 
Војна Установа која послују по принципима стицања и расподеле дохотка. 
3. ВРСТА ПОСТУПКА 
На основу члана  31. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 
124/12, 14/15 и 68/15), није обликован по партијама.  
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке су добра – Набавка моторног горива путем дебитних или 
кредитних корпоративних картица за ВУ „Тара“, ЈН број 19/2018. 
 

Погонско гориво Еуро дизел у количини од 20.000 литара, Евро премијум БМБ 95  
у количини од 3.000 литара.  
 
Наведена моторног горива се користе за путничка и теретна возила, радне машине, 
агрегате, косилице и тримере. 
 
5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 091000000 – горива 
6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних 
набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници ВУ „Тара“ 
www.hotelitara.mod.gov.rs, 
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7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде за набавку моторног горива путем електронских 
корпоративних картица за  потребе ВУ „Тара“ Бајина Башта, Наручилац ће 
извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ Приликом оцене 
понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 
Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаком понуђеном ценом. 

 
Уколико две или више понуда имају исту понђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 
цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК 
 

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и 
запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако 
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти на начин да 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди.  
Понуду доставити на адресу: РСМО Војна установа „Тара“Бајина Башта, 31250 
Бајина Башта, са назнаком 
 

''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ДОБАРА, ЈН БРОЈ 19/2018 НАБАВКА 
МОТОРНОГ ГОРИВА путем ______________ корпоративних картица - за 

потребе ВУ „ТАРА“ Бајина Башта Понуда се сматра благовременом уколико је 
испоручена до 17.05.2019 год. до 12:00 часова.-НЕ ОТВАРАТИ'' 
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
12.00 дана 17.05.2019. године.  
    
Неопходно је водити рачуна о рокoвима за подношење понуда (члан 99. Закона). 
Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки (броји се од првог наредног дана). 
 
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други 
дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико 
последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, 
рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, 
уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник). 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на ковертиу којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
9. ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда обавиће се по редоследу пријема понуда, истог дана у 12.30 
часова у просторијама Наручиоца:РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, на 
Калуђерским барама. 
 
10. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу 
учествовати само овлашћени представници и законски заступници понуђача. 
 

Уколико представници понуђача нису законски заступници понуђача,  дужни су да 
пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писмена 
овлашћења за учешће у поступку отварања понуда које гласи на особу која 
присуствује отварању понуда, у противном исти наступају као јавност и не могу 
предузимати активне радње у поступку отварања понуда. 
 

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат 
и потпис овлашћеног лица. 
11.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 (осам) дана од дана отварања 
понуда. 
12. Лица за контакт:   
 

- контакт особа: Жико Костић и Душко Милошевић, радним данима 
у времену од 08.00 до 12.00 часова, факс:  031/593-554;  
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- mail adresa: javnenabavke.vutara@mod.gov.rs  и  
                      logistika.vutara@ mod.gov.rs 

- радни дани наручиоца: од понедељка до петка. 
 

13. Понуђач доставља сва писмена у вези са предметном јавном набавком у складу 
са чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 
број 124/12, 14/15 и 68/15). Писмена која се непосредно предају достављају се у у 
Војну установу „Тара“ 31250 Бајина Башта, Калуђерске баре, бб, спрат I, 
канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, радним данима у 
времену од 08.00 до 15.00 часова. 
 

                      
У прилогу записник о малопродајним ценама горива на референтним станицама у 
Бајиној Башти.  
                                                                                                               
ДМ/- 
                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ бр. 19/2018 
                                                                                                             
 
Умножено у 1 (једном) примерку и  
достављено: 

- у омот предмета број 1183. 
и објављено 
 - на Порталу јавних набавки. 
  -на интернет стараници наручиоца 
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                                                         ЗАПИСНИК 
 
Наручилац je сачинио записник о малопродајним ценама горива на 
референтним станицама Испоручиоца погонског горива у Бајиној Башти и 
Калуђерским барама. 
Малопродајне цене моторног горива на дан Позива за достављање понуда тј. 
07.05.2019. године су: 
 
Бензинска станица МиФ петрол Калуђерске баре: 
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Бензинска станица МиФ петрол Бајина Башта: 
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Бензинска станица ЛУКОИЛ  Бајина Башта: 
 

 
 
 
 



 8

 
Бензинска станица НИС петрол Бајина Башта: 
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Бензинска станица КНЕЗ ПЕТРОЛ  Бајина Башта: 
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Бензинска станица АУТОЦЕНТАР Бајина Башта:  
 

 
 
                                                                                 Записник сачинла: 
                                                                       Комисија за јавну набавку ЈН бр.19/2018 


