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Образац финансијске понуде (по Јавном позиву 404-02-00019/2013-07) 
дизел Д2 и евродизел горива у количини од 105.000.000 литара са очекиваним односом 80% 

(Д2):20%(евродизел) 
 
А.1. -ЦЕНА: 

-Табела 1- 

Ред. 
Бр. 

ОПИС  
врста горива 

Jединица 
мере 

Количина 
Важећа 

малопродајна 
цена 

Попуст 
(номинална 
вредност) 

Цена по којој је понуђач спреман 
да продаје гориво са урачунатим 
попустом на дан подношења 

понуде 
X X а б ц д е 

1 Евродизел литар 21.000.000    

2 Д2 литар 84.000.000    

3 Укупно  П= (б x е2) + (б x е1)   

 
 
А.2. –ЦЕНА ЗA ПОРЕЂЕЊЕ: 
 

- Износ из тачке 3. -Табела 1-  ____________________________ (уписати износ из табеле) 
 



 
Б- БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА ПО  ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЦЕЛИНАМА:   
  
Б.1- на територији Београдског региона: _______________   
 
Б.2- на територији Јужнобачког округа: _______________  
 
Б.3 - на територији коју чине  Средњебанатски и Севернобанатски окрузи: _________  
                  
Б.4 - на територији Севернобачког округа:  ______________    
 
Б.5 - на територији Западнобачког   округа:  ______________  
 
Б.6 - на територији  Јужнобанатског округа:  ______________    
 
Б.7 - на територији  Сремског округа:  ______________   
 
Б.8  - на територији Мачванског округа: _______________    
 
Б.9 - на територији Колубарског округа: _________  
 
Б.10 - на територији Подунавског округа:  ______________  
 
Б.11 - на територији Шумадијског округа:  ______________ 
 
Б.12 - на територији  Златиборског округа:  ______________  
 
Б.13 - на територији  Моравичког округа:  ______________  
 
Б.14 - на територији  Рашког округа:  ______________  
 
Б.15 - на територији Браничевског округа: _______________    
 
Б.16 - на територији Поморавског округа: ______________   
 
Б.17 - на територији Борског округа:  ______________   
 
Б.18 - на територији Зајечарског округа:  ______________   
 
Б.19 - на територији  Расинског округа:  ______________    
 
Б.20 - на територији  Нишавског округа:  ______________  
 
Б.21 - на територији  Топличког округа:  ______________   
 
Б.21 - на територији  Пиротског округа:  ______________   
 
Б.22 - на територији  Јабланичког округа:  ______________  
 
Б.23 - на територији  Пчињског округа:  ______________   
 



В–УКУПАН БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА (ПУМПИ)  на територији Републике Србије (без Косова и 
Метохије) износи: 
 
 _______________   продајних места која су таксативно наведена  у потписаном  
(уписати број)           и печатом овереном списку који прилажемо уз понуду. 
 
 
        Овим потврђујемо да ћемо омогућити продају и испоруку горива по условима и на начин 
предвиђен јавним позивом у току пролећних радова у 2013. години ( у периоду од 01.04.2013. до 
31.05.2013. године) на целој територији Републике Србије, на свим својим продајниим местима 
(бензинским пумпама) на којима вршимо дистрибуцију горива према Списку у прилогу.  
 
 
Г – Понуђена моторна горива задовољавају  све услове и стандарде  у складу са Правилником о 
техничким и другим захтевима за течнa горива нафтног порекла  („Службени гласник РС“ бр. 123/12) и 
осталим релевантним позитивним прописима Републике Србије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНЕ: 
 1. Обавезно попунити на свим предвиђеним местима, парафирати прву и другу 
страну Обрасца финансијске понуде, а трећу страну потписати и оверити печатом. У супротном, 
понуда је неисправна. 
 2. Понуђач је дужан да понуди продају обе врсте горива у укупној количини од 
максимално 105.000.000 литара, са очекиваним односом од 80% (Д2) : 20% (евродизел). Уколико 
понуди мање количине, понуда се сматра неисправном.                
 
 

              ПОНУЂАЧ 
М.П.                - потпис - 
  


