
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
у ппступку јавне набавке 8/21 - Гприва и мазива 

 
 

1) Предмет Ппнуде је сукцесивна прпдаја и исппрука дпбара кпја су предмет јавне набавке ЈН 6/21 Гприва и 
мазива према датпј спецификацији, а пп јединичним ценама из Табеле 1 кпје су пдређене према званичнпм 
ценпвнику на бензинскпј станици ппнуђача кпја је најближа седишту ппнуђача Нпвпм Пазару и кпја се налази на 
адреси (навести адресу исте бензинске станице): 
_________________________________________________________________________________________.   
Предметни ценпвник је на наведенпј бензинскпј станици важећи на дан слаоа ппнуде прекп Ппртала ЈН и исти 
је дпстављен је уз Ппнуду.     
Ппнуђене цене су  fco. бензинска станица Ппнуђача. 
 
                                                  
2) Табела 1 - Спецификације ппнуде (пппунити) :   

Ред 
бр. 

 
Назив ппнуђенпг дпбра 

 

Јед. 
мер 

Планиране 
кпличине     

Ппнуђена цена 
пп ј.м 

без ПДВ-а 
(РСД) 

Укупна 
ппнуђена цена  

без ПДВ-а 
(РСД) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Бензин Еврп премијум BMB 95 
или пдгпварајуће 

лит. 2.000   

2 Еврп дизел или пдгпварајуће лит. 50.000   

3 Мптпрнп уље за дизел мптпре 15 -40 лит. 400   

4 Мптпрнп уље за бензинске мптпре  15 -40 лит. 30   

5 
Мптпрнп уље (синтетичкп) за дизел 
впзила 5-40 

лит. 25   

6 Хидрауличнп уље хиппл HD46 лит. 400   

7 Roto ijekt fluid N durance за кпмпреспр лит. 20   

8 Уље ATF100 (пак. 1 лит) лит. 40   

9 Уље за кпчнице UK2 (пак. 1 лит) лит. 40   

10 Антифриз 100%  (пак. 1 лит) лит. 200   

11 Антифриз 100%  (G12)  (пак. 1 лит) лит. 40   

12 Тпватна маст  (пак.500 g) кпм. 70   

13 AD  Blue течнпст лит. 50   

УКУПНО  без  ПДВ-а  

ПДВ   

УКУПНО  са  ПДВ-пм  

 
Наппмена :  Акп ппнуђач пдпбрава пппуст на цене из предметнпг ценпвника, исти мпра бити урачунат у 
ппнуђене јединичне цене дате у Табели 1. Изнпсе пппуста ( у % на јединичну цену без ПДВ-а  или у динарима, без 
ПДВ-а, пп јединици мере) ппнуђач у тпм случају навпди у Табели 2, ппд тачкпм 4). 
 
 
3) Рекапитулација 
Укупна ппнуђена цена без ПДВ-а за сва дпбра, према датпј спецификацији и јединичним ценама, изнпси : 
___________________________________РСД, без ПДВ-а; 
 
ПДВ на укупну ппнуђену цену пп стппи пд _______% изнпси : _______________________РСД; 
 
Укупна ппнуђена цена са ПДВ-пм за сва дпбра, према датпј спецификацији и јединичним ценама,  изнпси : 
___________________________________РСД, са ПДВ-пм. 
 
 
 
 



 
 
 
4) Табела 2 – Спецификација пппуста  
Пппуст кпји је урачунат у ппнуђене јединичне цене дате у Табели 1 изнпси (навести) : 

 
Назив ппнуђенпг дпбра 

 
Јед. мер 

Пппуст у % 
на ј.ц. без ПДВ-а 

Пппуст у РСД пп 
ј.м., 

без ПДВ-а (РСД) 

1 2 3 4 

Бензин Еврп премијум BMB 95 или пдгпварајуће лит.   

Еврп дизел или пдгпварајуће лит.   

Мптпрнп уље за дизел мптпре 15 -40 лит.   

Мптпрнп уље за бензинске мптпре  15 -40 лит.   

Мптпрнп уље (синтетичкп) за дизел впзила 5-40 лит.   

Хидрауличнп уље хиппл HD46 лит.   

Roto ijekt fluid N durance за кпмпреспр лит.   

Уље ATF100 (пак. 1 лит) лит.   

Уље за кпчнице UK2 (пак. 1 лит) лит.   

Антифриз 100%  (пак. 1 лит) лит.   

Антифриз 100%  (G12)  (пак. 1 лит) лит.   

Тпватна маст  (пак.500 g) кпм.   

AD  Blue течнпст лит.   

 
Наппмена : Ппнуђач пппуоава кплпну 3 или 4, зависнп пд начина пбрачуна пппуста. 
 

Ппнуђач се пбавезује да ће фактурисаое за дпбра за кпја је ппнудип цене са пппустпм вршити пп јединичним 
ценама из важећег званичнпг ценпвника на дан исппруке на месту исппруке умаоеним за наведени пппуст за све 
време трајаоа угпвпра п исппруци предметних дпбара.     

 
 
5) Укупан брпј бензинских станица Ппнуђача на теритприји Р. Србије је (навести) :     ___________, 
према списку бензинских станица кпје Ппнуђач дпставља уз ппнуду. 
 
Упутствп за пппуоаваое Обрасца структуре ппнуђене цене  
  
1.    Ппнуђач ппд тачкпм 1) навпди адресу свпје бензинске станице кпја је најближа седишту Наручипца у Нпвпм 
Пазару на кпјпј мпже исппручити сва дпбра према задатпј спецификацији и услпвима из кпнкурсне 
дпкументације. 
 
2. Ппнуђач пппуоава Табелу 1 - Спецификација ппнуде на следећи начин :  
      - У кплпни 5 ппнуђач навпди ппнуђене јединичне  цене без ПДВ-а за свакп ппнуђенп дпбрп из спецификације, 
у кпје су урачунати сви трпшкпви и сви (евентуалнп дати) пппусти на цену из ценпвника  из Тачке 1).  
      - У кплпни 6 ппнуђач навпди укупне ппнуђене цене без ПДВ-а за свакп ппнуђенп дпбрп према наведенпј 
кпличини и ппнуђенпј јединичнпј цени и укупну ппнуђену цену без ПДВ-а за сва ппнуђена дпбра (збир) према 
датпј спецификацији. 
 
 3.   У рекапитулацији ппнуђач уписује :  
        - укупну ппнуђену цену без ПДВ-а за сва дпбра према датпј спецификацији и јединичним ценама из Табеле 1; 
         - стппу и изнпс ПДВ-а на укупну ппнуђену цену, 
         - укупну ппнуђену цену са ПДВ-пм;  
    Укупну ппнуђену цену без ПДВ-а и са ПДВ-пм наведену у Рекапитулацији, ппнуђач уписује и у Образац ппнуде 
кап укупну ппнуђену цену ппнуде.  
 
4.1  Табелу 2 пппуоава самп пнај ппнуђач кпји је у ппнуђене јединичне цене (једну, више или све) дате у Табели 
1, урачунап пппуст у пднпсу на цене из званичнпг ценпвника из Тачке 1). Ппнуђач у Табели 2 за пна ппнуђена 



дпбра за кпја је јединичну цену у Табели 1 пдредип са већ урачунатим пппустпм, пппуоава ппдатак у кплпни 3 
или 4, зависнп пд начина пбрачуна пппуста.  
      За ппнуђена дпбра за кпја је јединична цена дата без пппуста у пднпсу на предметни ценпвник ппнуђач не 
пппуоава пве ппдатке.  

 Пппуоаваоем ппдатака у тачки 4) Обрасца Ппнуђач истпвременп прихвата пбавезу да ће фактурисаое за дпбра 
за кпја је ппнудип цене са пппустпм вршити пп јединичним ценама из важећег званичнпг ценпвника на дан 
исппруке на месту исппруке умаоеним за наведени пппуст за све време трајаоа угпвпра п исппруци предметних 
дпбара.        

       Наручилац ће уппређиваоем цена из прилпженпг ценпвника и ппнуђених цена наведених  у Табели 
прпверити пбрачун датих пппуста.  
 
4.2  Укпликп јединичне цене дпбара дате у Табели Обрасца структуре ппнуђене цене нису идентичне ценама из 
дпстављенпг ценпвника, а ппнуђач у Табели 2 није навеп пппусте кпје је дап на цене из прилпженпг предметнпг 
ценпвника, ппнуђач је дужан да уз ппнуду дпстави пбразлпжеое и разлпг таквпг пдступаоа цена. Наручилац 
мпже у фази стручне пцене ппнуда затражити пд ппнуђача дпдатна ппјашоеоа у складу са ЗЈН.  
 
5.   Ппд тачкпм 5) ппнуђач уписује укупан брпј свих свпјих бензинских станица на теритприји Р. Србије кпје 
ппседује или кпјима распплаже пп билп кпм пснпву. 
 

    Напомена : Наручилац мпже, уз сагласнпст ппнуђача, да изврши исправке рачунских грешака упчених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпнчанпм ппступку птвараоа ппнуда. У случају разлике између јединичне и 
укупне цене, мерпдавна је јединична цена. Акп се ппнуђач не сагласи са исправкпм рачунских грешака, 
наручилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

 


