
  

 На основу члана 2. став 3. Правилника о условима, начину и обрасцима 

захтева за остваривање права на регрес за гориво („Службени гласник РС", број 

24/13, 47/13 и 67/13) 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА 

објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у циљу избора најповољнијег понуђача ради испоруке 

горива (гасно уље 0,1 и евро дизел) за јесење радове у пољопривреди у 2013. 

години 

 

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за 

аграрна плаћања (у даљем тексту: Министарство) позива све заинтересоване 

енергетске субјекте који обављају енергетску делатност трговине моторним и 

другим горивима на станицама за снабдевање возила, регистроване код Агенције за 

привредне регистре, који имају лиценцу за обављање енергетске делатности 

трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила (у 

даљем тексту: овлашћени дистрибутер), да поднесу своје понуде под условима из 

овог јавног позива. 

 Јавни позив се објављује ради прикупљања понуда заинтересованих 

овлашћених дистрибутера спремних да у складу са овим позивом, испоруче 

количине до утрошка финансијских средстава предвиђених за реализацију 

законских обавеза (максимално 99.000.000 литара за обављање јесењих радова у 

2013. години), уз очекивани однос гасно уље 0,1- 79.200.000 литара и евро дизела – 

19.800.000 литара, при чему се понудом мора обухватити  целокупна количина 

одређене врсте горива, уз обавезу овлашћеног дистрибутера да за сваку врсту 

горива да одређени попуст у односу на важећу малопродајну цену.

 Министарство не гарантује куповину назначених количина горива. 

Малопродајна цена горива (гасно уље 0,1 и евро дизел), коју плаћа крајњи 

корисник, регресира се од стране Министарства у висини од 3.000,00 динара по 

хектару површине пријављене Регистру пољопривредних газдинстава, односно 

50,00 динара по литру горива, при чему је укупна максимална припадајућа 

количина горива за јесење радове у 2013. години утврђена у висини од 60 литара по 

хектару пријављене и засејане, односно засађене површине за коју се остварује 

право на регрес, у који је урачунат и попуст одобрен од стране изабраног понуђача 

по спроведеном Јавном позиву и унапред утврђеним критеријумима. 

 Право на учешће имају овлашћени дистрибутери који уз понуду, којом 

изражавају спремност да испоруче захтеване количине горива, поднесу доказе о 

испуњености обавезних услова. Докази о испуњавању обавезних услова из овог 

јавног позива се достављају у обичним, неовереним копијама, при чему 

Министарство задржава право да затражи достављање оригинала или оверене 

копије достављених доказа. 



 

 Обавезни услови - докази неопходни за учешће по овом јавном позиву су: 

 1. Извод из Регистра који се води при Агенцији за привредне регистре; 

 2. Извод из Регистра лиценци који се води при Агенцији за енергетику 

Републике Србије за обављање енергетске делатности у складу са Правилником о 

условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за гориво 

(„Службени гласник РС" број 24/13,47/13 и 67/13), на име понуђача; 

 3. Извод из Регистра лиценци који се води при Агенцији за енергетику 

Републике Србије за обављање енергетске делатности за складиштење нафте, 

деривата нафте и биогорива . Уколико понуђач не поседује складиште на своје име, 

поред траженог Извода из Регистра на име лица на кога се складиште води, дужан 

је да достави  и документ о основу коришћења – Уговор о закупу, пословно 

техничкој сарадњи и сл; 

 4. Потврда Агенције за привредне регистре да код исте није уписано да је 

понуђачу изречена правноснажна мера забране обављања делатности која је на 

снази у време објављивања Јавног позива, а која мора носити датум након 

објављивања Јавног позива; 

 5. Уверење о измиреним доспелим порезима и другим јавним дажбинама у 

складу са позитивним прописима Републике Србије (датум уверења не може бити 

старији од 2 месеца пре објављивања Jавног позива), с тим што је потребно да 

понуђач достави потврду о измирењу доспелих обавеза јавних прихода коју издаје 

надлежна филијала Пореске управе, као и потврду о измирењу обавеза по основу 

изворних локалних јавних прихода издату од стране одељења Пореске управе при 

јединици локалне самоуправе. 

 6.Минималан тражени број од 200 бензинских станица - продајних објеката 

на којима ће се продавати гориво за јесење радове у пољопривреди, којима мора 

бити обухваћена целокупна територија Републике Србије, имајући у виду 

разуђеност и распрострањеност регистрованих пољопривредних газдинстава 

широм територије Републике Србије (правна лица, предузетници и физичка лица - 

носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, у активном 

статусу уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава). 

 Број бензинских станица које морају бити распрострањене на територији 

Републике Србије доказује се достављањем Списка продајних места, са пуним 

адресама преко којих се врши дистрибуција горива за јесење радове у 

пољопривреди, бројем телефона у фиксној мрежи, именом и презименом контакт 

лица за сваку бензинску станицу, који је потписан и оверен од стране одговорног 

лица понуђача, којe одговара за истинитост достављених података. Овлашћени 

диструбутер посебном изјавом  која је саставни део понуде, даје сагласност на 

објављивање одговарајућих података у средствима јавног информисања о 

бензинским станицама на којима ће се  вршити продаја горива за јесење радове у 

пољопривреди 2013. године, у случају да његова понуда буде изабрана као 

најповољнија. 

 7. Располагање обавезним залихама обе врсте горива у количинама које 

гарантују несметано континуирано снабдевање крајњих корисника назначеним 

врстама горива у периоду јесењих радова у 2013. години, а имајући у виду 

планиране неопходне количине горива. 



 На име доказивања залиха назначених врста горива, понуђач доставља 

писану изјаву овлашћеног лица понуђача, којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да у тренутку подношења понуде располаже 

залихама обе понуђене врсте горива, смештеним у складишним просторима, чији 

капацитет се доказује решењем Агенције за енергетику Републике Србије 

назначеним у тачки 3, које су уз редован недељни (месечни) прилив горива 

довољна гаранција несметаног континуираног снабдевања крајњих корисника у 

периоду јесењих радова, а имајући у виду неопходну максималну количину 

назначених врста горива од 99.000.000 (79.200.000 + 19.800.000) литара. У оквиру 

назначене изјаве понуђач ће прецизно дефинисати која је количина горива 

тренутно на залихама и који му је очекивани недељни (месечни) прилив горива у 

периоду јесењих радова,. У случају да се на било који начин утврди да подаци из 

изјаве не одговарају стварном стању, и овлашћени диструбутер чија понуда буде 

изабрана као најповољнија не буде у могућности да у време јесењих радова 

испоручује понуђено гориво крајњим корисницима, на начин предвиђен Уговором, 

Министарство је овлашћено да реализује Гаранцију за добро извршење посла 

назначену у тачки 8. обавезних услова. 

 8. Гаранцију за добро извршење посла - бланко соло меница са 

одговарајућим меничним овлашћењем. Приликом достављања понуде понуђач 

доставља менично овлашћење на износ од 10% од укупне вредности понуде уредно 

потписанo од стране овлашћеног лица и оверено печатом понуђача, као и депо 

картон оверен од стране банке, са овером не старијом од три месеца од дана 

објављивања Јавног позива.  

 Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да 

истовремено са потписивањем Уговора, а најкасније у року од два радна дана од 

потписивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла преда наручиоцу бланко соло меницу, потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа (не старијим 

од три месеца oд дана објављивања Јавног позива) и оверену печатом, са новим 

меничним овлашћењем, као и доказ о регистрацији менице. Уговор ступа на снагу 

достављањем менице и остале пратеће документације. 

 Средство обезбеђења за добро извршење посла мора трајати најмање 90 

(деведесет) дана дуже од дана окончања продаје назначеног горива за јесење 

радове, која продаја се обавља у периоду од 01.09.2013. до 30.11.2013. године, 

односно исплате последњег задужења - обавештења Министарства на име 

обрачунатог попуста од стране изабраног дистрибутера. 

 Остали услови: 

 Уколико на Јавном позиву учествује конзорцијум или група понуђача, 

неопходно је приложити све доказе о испуњавању услова за избор најповољнијег 

понуђача из претходног става, тачке 1-5, за сваког појединачног учесника у 

конзорцијуму (групи понуђача), док преостали услов - тачке 6, 7 и 8 услова, доказе 

испуњавају кумулативно. 

 Понуђачи у заједничкој понуди / конзорцијуму, су у обавези да уз понуду 

доставе правни акт којим се обавезују на заједничко извршење продаје предметног 

горива, којим се прецизира назив понуђача коме се Министарство прво обраћа, ко 

је од понуђача одговоран за достављање и потписивање понуде и Уговора и 



предузимање свих радњи у оквиру овог позива, одговорност сваког појединог 

понуђача за извршење Уговора, лица којима се Министарство обраћа уколико жели 

да контактира неког од понуђача из групе понуђача или све понуђаче појединачно, 

количине горива које продаје сваки од учесника у заједничкој понуди, а који однос 

се не може мењати, као и ко је од учесника у заједничкој понуди (у име свих 

учесника), овлашћен за достављање меничног овлашћења, бланко соло менице, 

доказа о регистрацији менице и картона депонованих потписа, при чему је услов 

Министарства да меницу са меничним овлашћењем може дати један од два 

учесника заједничке понуде (без обзира на укупан број учесника), који у 

заједничкој понуди нуде највеће количине горива. Такође, сваки од учесника 

заједничке понуде може доставити тражену документацију у вези тачке 8, у делу у 

коме учествује у заједничкој понуди. 

 У понуди, понуђач је дужан да наведе следеће податке: пуно пословно име, 

адресу, матични број, порески идентификациони број, шифру регистроване 

делатности, број рачуна и банке, лице за контакт, електронску адресу лица за 

контакт, телефон, телефакс, лице одговорно за потписивање уговора. 

Потписивањем понуде понуђач изражава сагласност са свим условима и одредбама 

овог јавног позива. Понуђач посебно исказује пуну малопродајну цену гасног уља 

0,1, важећу у тренутку подношења понуде, као и важећу малопродајну цену евро 

дизела, уз навођење обавезног попуста за сваку од врста горива, што значи да ће 

поред исказане важеће малопродајне цене обе врсте горива на дан подношења 

понуде исказати висину попуста за сваку врсту горива, као и цену по којој је 

спреман да продаје сваку од тражених врста горива у тренутку подношења понуде. 

Без обзира на промене цене горива током трајања јесењих радова, понуђач је у 

обавези да обезбеди да одобрени попуст увек важи у номиналном износу 

(исказаном у понуди) за све време продаје у току јесењих радова у периоду од 

01.09.2013. до 30.11.2013. године. 

 Понуђач који буде изабран као најповољнији, у складу са својим техничким 

могућностима, може да обезбеди на својим бензинским станицама дневну 

електронску евиденцију продаје нафтних деривата крајњим корисницима 

регресираног горива купљеног и евидентираног преко картица, уколико крајњи 

корисници својевољно, својом писаном изјавом, дајући одговарајуће податке 

продавцу, изразе сагласност за куповину и евидентирање куповине горива путем 

картице. Податке из назначене евиденције ће изабрани понуђач на захтев 

Министарства достављати у року утврђеном Уговором у циљу усаглашавања 

података о продатим количинима и у циљу вођења одговарајућих евиденција.     

 Цена мора бити изражена у динарима, по једном литру горива са 

обрачунатим порезом на додату вредност. 

 Гориво се купује по званичним ценама изабраног понуђача, важећим на дан 

купопродаје горива по ценовнику изабраног понуђача. 

 Уколико понуда не садржи све тражене доказе и податке, иста ће се 

сматрати неисправном и неће бити предмет даљег разматрања. 

 Избор најповољнијег понуђача врши се на основу критеријума 

 •најниже понуђене цене по литру горива, за испоруку горива гасно уље 0,1 и 

 •најниже понуђене цене po литру за испоруку горива евро дизел 



по којима је понуђач спреман да продаје сваку од понуђених врста горива, при 

чему се као повољнија понуда сматра понуда чији је укупни новчани износ нижи, а 

до ког се долази множењем износа укупне тражене количине горива са ценом у 

коју је урачунат попуст, по којој је понуђач спреман да продаје гориво, по 

формули: П = 79.200.000 X Е2 + 19.800.000 X Е1, при чему је П = укупна цена по 

понуди која се пореди, 79.200.000 = количина горива гасно уље 0,1, Е2= цена 

понуђача са урачунатим попустом за ту врсту горива, 19.800.000 = количина евро 

дизела, Е1= цена евро дизела са урачунатим попустом. 

 Уколико укупна цена која се пореди у понудама понуђача буде иста, 

предност ће имати понуђач који је у својој понуди понудио нижу цену по којој је 

спреман да продаје гасно уље 0,1 са урачунатим попустом, имајући у виду 

преовлађујуће учешће те врсте горива у укупној захтеваној количини. Уколико и 

тада буде иста цена, предност ће имати понуђач који у својој понуди наведе већи 

број продајних места на територији Републике Србије. 

 Новчани износ попуста биће од стране овлашћеног дистрибутера уплаћен 

искључиво на припадајућу количину горива, утврђену решењем Управе за трезор 

за свако регистровано газдинство по поднетом захтеву и приложеним оригиналним 

фискалним исечцима, на бази података из Регистра пољопривредних газдинстава и 

стања утврђеног закључно са 31.03.2013. године, на посебан евиденциони рачун 

при Управи за трезор, по пријему обавештења од стране Министарства у року 

предвиђеном Уговором, под условом да дистрибутер може да обезбеди 

дистрибуцију на целој територији Републике Србије, у складу са овим јавним 

позивом. 

 Испорука горива се врши правном лицу, предузетнику и физичком лицу - 

носиоцу комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у захтеваној 

количини, при чему крајњи корисник плаћа пуну малопродајну цену горива, уз 

обавезу изабраног понуђача да одмах по продаји горива на лицу фискалног исечка 

у нефискалном делу укуца број газдинства, претходно усаглашен са купцем, 

полеђину фискалног исечка овери печатом и потписом радника продајног места уз 

уписивање броја регистрованог пољопривредног газдинства идентичног броју 

укуцаном на лицу фискалног исечка.. 

 Заинтересовани овлашћени дистрибутери могу да доставе своје понуде 

почев од наредног дана од дана објављивања овог јавног позива у дневном листу 

„Данас“, издање за територију целе Републике, с тим да ће се благовременим 

сматрати све понуде са свим потребним прилозима пристигле на адресу: 

Министарство пољопривреде, шумарства и водоприведе - Управа за аграрна 

плаћања, Шабац, Хајдук Вељкова 4-6, најкасније до 15.08.2013. године до 12:00 

сати, без обзира на начин на који су послате, са назнаком: Пријава по Јавном 

позиву бр. 404-02-00040/2013-07_за избор најповољнијег понуђача за продају и 

испоруку горива ради обављања јесењих радова у 2013. години регистрованих 

пољопривредних газдинстава. На полеђини коверте потребно је уписати пун 

назив и адресу понуђача, телефон, e-mail адресу и име контакт особе. 

 Јавно отварање приспелих понуда ће се обавити на назначеној адреси дана 

15.08.2013. године, са почетком у 12:30, од стране Комисије формиране решењем 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за аграрна 

плаћања. 



 Неблаговремене понуде неће бити разматране. 

 Понуда мора да буде јасна и недвосмислена, оверена печатом и потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача, a образац исте и меничног овлашћења на име 

гаранције доброг извршења посла који се прилажу уз остале тражене прилоге се 

преузимају са сајта Министартва www.minpolj.gov.rs или www.uap.gov.rs на коме је 

објављен и Јавни позив. 

 Након достављања понуде са траженим доказима и извршене контроле 

испуњености услова, од стране Комисије формиране посебним решењем, 

Министарство ће у складу са избором најповољнијег понуђача, са изабраним 

понуђачем закључити Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 


