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           На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН и члана 2. Правилника  о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 29-

03 од 18.05.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку деловодни број 

30-03  од 18.05.2020. године припремљена је:  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
У отвореном поступку за јавну набавку добара – енергената – уље за ложење екстра 

лако"ЕВРО ЕЛ“ за потребе Геронтолошког центра „Књажевац“  ЈН 2/2020-поновљени 

поступак. 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 Садржај: Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 

или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 
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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
 

1.1.  Подаци о наручиоцу: 
Наручилац: Геронтолошки центар „Књажевац“ 

Адреса: Карађорђева 55, Књажевац 

Интернет страница: www.gcknjazevac.rs 

 

 1.2. Врста поступка јавне набавке:  

Отворени поступак јавне набавке, који се спроводи у складу са Законом о јавним 

набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 1.3. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке број 2/2020-поновљени поступак, су добра енергенти –  уље за 

ложење екстра лако „ЕВРО ЕЛ“ – набавка и превоз за потребе Геронтолошког центра 

„Књажевац“, односно грејну 2020-21 сезону. 

 

 1.4. Партије: 

 Јавна набавка ниje обликована по партијама. 

 

 1.5. Циљ поступка:  

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

 

1.6. Резервисана јавна набавка:  

Није у питању  резервисана јавна набавка. 

 

1.7. Електронска лицитација:  

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

1.8. Контакт: Наташа Величковић-Милетић и Аница Бранковић, телефакс 019/731-635  

                     E-mail адреса: gcknjaz@verat.net 

 

Напомена: Питања и додатна појашњења која стигну наручиоцу путем е-поште, поште 

или факса након 15 часова сматраће се да су пристигла наредног радног дана. 

 
 

2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке  

 

Предмет јавне набавке су добра енергенти – уље за ложење екстра лако „ЕВРО ЕЛ“  број ЈН 

2/2020-поновљени поступак, набавка и превоз за потребе Геронтолошког центра 

„Књажевац“, односно грејну 2020-21 сезону. 

 

mailto:gcknjaz@verat.net
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Партије 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

Назив и ознака из општег речника –  Лож уље  09135100. 

 

2.2. Врста оквирног споразума 

       Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

 

 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

 

Спецификација 

 

Р. број Назив горива Јед. мере Количина 

1  уље за ложење екстра лако "ЕЛ“   литар 75.000 

    

 

 

Грејање простора у Геронтолошком центру је уз помоћ 2 котла јачине по 1400 KW, 

смештена у подруму котларнице. За рад котла користи се дневни резервоар запремине 

1.000 л. из кога лож уље иде у горионик. Количине лож уља које се складиште су од 30-

60.000 л. Запремина резервоара је 60.000 л, у питању је подземна цистерна која се налази 

на дубини од 1,5 м. 

 

Количина  деривата  –  оквирно  око  75 000  литара  -  оквирна  процена  извршена  

на  основу потрошње енергената у грејној 2020/2021. години са могућим одступањима 

(+/-10%) 

Цена 1 литра са превозом, квалитета по свим професионалним стандардима за ту 
врсту добра/гаранција произвођача/увозника по Правилнику о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“ бр. 111/15, 106/16, 60/17, 
117/17, 120/17-исправка, 50/18, 101/2018 и 93/2019). 

Понуђач обезбеђује квалитет који мора да задовољи све захтеве стандарда одређен 

важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(„Сл.гласник РС“ бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17-исправка, 50/18, 101/2018 и 

93/2019), прописима СРПС и другим релевантним законским прописима. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Проверу квантитета за сваку појединачну испоруку вршиће за Наручиоца лице које је 

присуствовало утакању лож уља у резервоар наручиоца, тако што ће пратити и 

проверавати ток утакања уља. У свим случајевима када лице које је присуствовало 

утакању лож уља, посумња да му је у резервоар сипано мање уља од количине која је 
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поручена, захтеваће објашњење, односно допунску испоруку тј. усмено ће извршити 

рекламацију количине, уколико иста не буде испоштована, рекламација ће бити 

написмена. 

Добављач  је  у  обавези  да благовремено обавестити наручиоца  о тачном термину 

испоруке због присуства овлашћеног лица и законите примопредаје испоруке  лож уља. 

Потребно је обезбедити професионално  особље  са  обе  стране  и  опрему  за  адекватну 

примопредају, јер се на лицу места мерним инструментима врши контрола квантитета. 

Добављач је дужан да уз испоруку достави отпремницу, која мора бити уредно попуњена 

и потписана од стране лица која присуствују примопредаји. 

Контролу испоруке количина добара и праћење финансијских средстава везано за уговор,  

вршиће  испред наручиоца, заједнички Служба за помоћно техничке послове и Служба за 

финансије. Овлашћена лица из надлежних служби упоређиваће достављену 

спецификацију довеженог уља са свим примљеним појединачним рачунима. 

Понуђач гарантује под материјалном и кривичном одговорношћу да лож уље које 

испоручује по овој јавној набавци испуњава све важеће захтеве поводом квалитета и 

усаглашености, у складу са одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за 

течна горива нафтног порекла. Усаглашеност захтева врше и контролишу надлежни 

државни органи. 

 

Рок извршења: преузимање лож уља је сукцесивно, према захтеву наручиоца, односно 

рок испоруке лож уља мора бити максимално 5 (пет дана) од дана слања писаног захтева 

за испоруком лож уља од стране Наручиоца, односно дана пријема истог код Понуђача.  

 

Место испоруке: Геронтолошки центар „Књажевац“, Карађорђева 55, Књажевац, прилаз 

са задње стране објекта, улица 4. Јули, преко пута градске болнице. 

 

 

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. Закона 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набaвке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 
 

ПРВИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВ - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан 

у одговарајући регистар (чл.75.ст.1.тач.1 ЗЈН). 

 

Доказ: 

 

• Уколико је понуђач правно лице дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда; 

• Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра; 
• Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
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ДРУГИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВ - Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 

за неко од кривичних дела као чланови  организоване криминалне групе, да нису 

осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања и давања  мита, кривично дело преваре. (чл.75.ст.1.тач.2. 

ЗЈН). 

 

 Докази: 

 
Доказ ( не може бити старији од два месеца пре отварања понуда) 
 

• Уколико је понуђач правно лице дужан је доставити 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. 

• Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити извода из казнене 

евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре, односно: 

• Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити извод из казнене евиденције, 

односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, 

односно: 
 

               

ТРЕЋИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВ - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној 

територији (чл.75.ст.1.тач.3. ЗЈН) 

 

Доказ: 
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Доказ ( не може бити старији од два месеца пре отварања понуда) 

 

              

•    Уколико је понуђач правно лице дужан је доставити Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода; 

• Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење 

надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода; 

• Уколико је понуђач физичко лице, дуажан је доставити Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење 

надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода; 

 

 

ЧЕТВРТИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВ - Да поседује лиценцу за трговину на велико нафтом, 

дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом издатом од 

стране  Агенције за енергетику и да је важећа у моменту дастављања уз понуду (чл.75 

ст.1 тач.4 ЗЈН).   

 

Доказ: 

 

       Копија лиценце надлежног државног органа за обављање делатности трговине нафтом 

и дериватима нафте. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави документ о усаглашености течних горива са 

захтевима из Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 

порекла („Сл.гласник РС“ бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17-исправка, 50/18, 

101/2018 и 93/2019) – (Извештај о испитивању, Декларацију о усаглашености 

производа, односно Потврду о усаглашености). Понуђач мора да достави важећу 

декларацију о усаглашености производа, односно предмета јавне набавке, којим се 

доказује квалитет и усклађеност предмета јавне набавке са захтевима из Правилника о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, издату од стране 

акредитоване лабораторије, као и фотокопију извештаја о испитивању за предмет јавне 

набавке чиме ће доказати карактеристике предмета јавне набавке које захтева наручилац. 

Извештај о испитивању мора бити издат од стране акредитоване лабораторије. 

 

 
Услов из члана 75. став 2. ЗЈН  
 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
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 Доказ:      

           Образац  изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа потписана  и оверена  од 

стране овлашћеног лица понуђача и печатирана. 

          Уколико понуду подноси група понуђача ИЗЈАВА мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. 

 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.     

76. Закона 
 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набaвке има понуђач који испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и то: 

 
ПРВИ ДОДАТНИ УСЛОВ: да располаже довољним техничким капацитетом – под 

довољним техничким капацитетом сматра се да понуђач располаже са минимум 2 

цистерне за транспорт нафтних деривата, носивости минимум 10 тона по цистерни. 
 

Овај доказ понуђач треба да испуни самостално или заједно са подизвођачима, 

односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно. 

 
Доказ: 

Испуњеност овог услова понуђач испуњава достављањем: 

➢ фотокопије саобраћајних дозвола, односно очитаних саобраћајних дозвола, важећих на дан 

отварања понуда; 

➢ техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном 

листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или 

уговором о лизингу, уколико тражена опрема није у својини понуђача 

 

Достављени  докази  о  испуњености  захтеваног  техничког  капацитета  (уговори,  

саобраћајне дозволе или сл.) морају бити важећи у моменту отварања понуда. 

Наведена опрема мора бити у власништву, закупу понуђача или лизингу. 

 

ДРУГИ ДОДАТНИ УСЛОВ: да понуђач располаже неопходним финансијским 

капацитетом, тј. да није био у блокади, односно да је ликвидан у последњих 6 (шест) 

месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда. 

 

Доказ: 

 

Ако је понуђач правно лице или предузетник доказ је:  

Потврда о броју дана неликвидности/блокаде коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а 

која ће обухватити захтевани период. 

*Доказ о располагању понуђача неопходним финансијским капацитетом доставља сваки 

понуђач, без обзира на начин на који наступа. 
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**Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, и подизвођач мора да испуни задати 

услов о неопходном финансијском капацитету понуђача. 

*** У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском 

капацитету сви чланови групе понуђача испуњавају заједно. 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 

достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, образац бр.6.), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, образац бр.7), потписану од стране овлашћеног 

лица подизвођача и оверену печатом.  

Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 2. Закона - да је Понуђач поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине- 

Понуђач доказује  достављањем Изјаве, у складу са чл. 77. став 4. Закона. (Образац изјаве 

понуђача, образац бр. 5), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став. 2. 

Закона. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. Такође, уколико је лице уписано у регистар понуђача није 

дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. Регистар 

понуђача је доступан на интернет страници, стога је потребно у обрасцу понуде (Образац 

1) навести интернет страницу на којој су докази из члана 77. Став 1. Тачке 1 до 4 ЗЈН-а 

јавно доступни (уколико се докази не достављају уз понуду). 

Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним 

копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од 
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понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

             Ако понуђач у остављеном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописан начин. 

Поред Изјаве о испуњености обавезних услова, понуђач је дужан да достави: 

Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – решење/ лиценцу за 

обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте у складу са 

Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018 –др.закон). 

ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЈЕ ОБЈАШЊЕНО У ТАЧЦИ 4.2. 

 

4.3.  ПОДИЗВОЂАЧ 
 

                Уколико се понуда подноси са подизвођачем у складу са чланом 80. Закона: 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. 

став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чланом 77. овог Закона и конкурсном 

документацијом, а доказ из члана 75, став 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке, који је понуђач 

извршити преко подизвођача. Понуђач у својој понуди наводи проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

                

4.4. ГРУПА ПОНУЂАЧА 
 

  Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1.тачке 

1) до 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсне 

документације.  

 Услов из члана 75, став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, тј.који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

У складу са чланом 84. Закона о јавним набавкама и имајући у виду предмет јавне 

набавке, критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. 
 

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија ће бити 

изабрана понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке. 

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене и рок испоруке, као најпо- 

вољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе дужи рок плаћања. 
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Образац бр.1 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
Понуда брoj _____________ од _______________ за јавну набавку добара – енергената – 

уље за ложење екстра лако „ ЕЛ“ за потребе Геронтолошког центра „Књажевац“ ЈН - 

2/2020-поновљени поступак. 

Понуду дајем (означити начин давања) 

а) самостално     б) са подизвођачем   ц) заједничка понуда 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице, уз потписан уговор доставља се овлашћење 

заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може 

потписати уговор о јавној набавци. 

 

     Датум:                                                   м.п.                                    Потпис понуђача 

_______________                                                                          _________________________ 

Пословно име понуђача 

 

 

Адреса седишта 

 

 

Врста правног лица (велико, средње, мало) 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број 

ПИБ 

 

Име особе за контакт 

 

 

Електронска адреса (е-mail) 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

Заступник понуђача наведен у Агенцији за 

привредне регистре који може потписати 

уговор 

 

Интернет страница на којој су докази из 

члана 77. Став 1. Тачке 1 до 4 ЗЈН-а јавно 

доступни (уколико се докази не достављају 

уз понуду) 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име подизвођача  

 

Адреса седишта  

 

Матични број подизвођача  

 

Порески идентификациони број 

ПИБ 

 

 

Лице за контакт 

 

 

 

Електронска адреса (е-mail)  

 

Телефон  

 

Телефакс  

 

Број рачуна понуђача и назив банке  

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

Број рачуна  

 

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће поверити овом подизвођачу 

не већи од 50% 

 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити преко овог подизвођача 

 

 

 

 

     Датум:                                                   м.п.                                    Потпис понуђача 

_______________                                                                          ______________________ 

 

 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког 

подизвођача посебно. 
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ПОДАЦИ О  УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

Пословно име понуђача учесника у 

заједничкој понуди 

 

 

Адреса седишта  

 

Матични број  

 

Порески идентификациони број 

ПИБ 

 

 

Лице за контакт 

 

 

 

Електронска адреса (е-mail)  

 

Телефон  

 

Телефакс  

 

Број рачуна  и назив банке  

 

Заступник понуђача наведен   

 

 

 

 

     Датум:                                                   м.п.                                          Потпис понуђача 

_______________                                                                         _____________________ 

 

 

 

Уколико понуђач наступа са више учесника ову изјаву копира и доставља за сваког 

учесника посебно. 
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Образац бр.1.1 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ набавкa добара – енергената – уље за ложење екстра 

лако" ЕЛ“ за потребе Геронтолошког центра „Књажевац“-по спецификацији, ЈН број 

2/20-поновљени поступак. 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања (у року од 

максимум 45 дана од дана 

пријема потписане и оверене  

фактуре) 

максимум 45 дана, на рачун продавца бр. 

_______________________, који се води код 

_________________________ банке. 

Рок важења понуде (минимум 30 

дана од дана отварања понуда). 

___ дана од дана отварања понуда. 

Место испоруке Франко купац 

Рок испоруке (максимум 5 дана 

од дана слања писаног захтева за 

испоруком лож уља од стране 

Наручиоца, односно дана пријема 

истог код Понуђача) 

______ дана од дана слања писаног захтева за 

испоруком лож уља од стране Наручиоца, 

односно дана пријема истог код Понуђача 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

Напомена:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
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понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

• Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима 

цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Продавца о променама цена нафтних 

деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 

усклађивање са кретањима цена на тржишту нафних деривата 

• Уговорена јединична цена ће се усклађивати са променом цене нафтних деривата 

на тржишту. Продавац се обавезује да у случају увећања цене, пре испоруке, у року 

од 24 часа од промене цене, обавести Наручиоца - Купца о промени цени нафтних 

деривата. Укупна вредност испорученог добра утврдиће се на основу стварно 

испоручене количине добра по уговореној јединичној цени, тако да укупна вредност 

не сме прећи уговорену вредност 
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Образац бр.2 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 

 ГАСНО УЉЕ – екстра лако EВРО ЕЛ 

 

Место 

испоруке 

Јединиц

а мере 

Оквирне 

процењене 

количине 

за грејну 

2020/2021 

годину 

Цена 

по ЈМ 

(лит.) 

без ПДВ-а, 

са свим 

трошковим

а (превоз, 

путарине,м

анипулациј

а и сл.) 

Укупна цена 

за тражену 

количину 

без ПДВ – а 

ПДВ (20%) 

Укупна 

цена за 

тражену 

количину 

са ПДВ – ом 

1 2 3 4 5(3x4) 6 (5x0.20) 7 (5+6) 

 

Геронтолошки 

центар 

„Књажевац“, 

улица 4. Јули, 

Књажевац 

 

литар 
 

75.000 

    

  

УКУПНО: 

 

75.000 л 

    

 

Понуђач попуњава према следећем упутству: 

- у колони број 4 уписати цену по литру без пдв-а, 

- у колони број 5 уписати укупну цену без пдв-а, која се добија тако што се оквирна 

количина множи са ценом по јм (литру) без пдв-а, 

- у колони број 6 уписати укупан износ ПДВ-а, који се добија множењем укупне 

цене без пдв-а са стопом пдв-а (20% за лож уље), 

- у колони број 7 уписати укупну количину са пдв-ом, која се добија када се укупна 

цена без пдв-а сабере са износом пдв-а. 

У ГОРЊУ ТАБЕЛУ УПИСАТИ ЦЕНЕ КОЈЕ СУ ВАЖЕЋЕ НА ДАН ПОДНОШЕЊА 
ПОНУДЕ 

Цене добара која су предмет ове јавне набавке су промењиве и зависе од кретања 

цена сирове нафте на светској берзи, усклађивања са кретањем цена лож уља на тржишту у 

Републици Србији и од посебних прописа (одлука добављача или надлежних државних органа 
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и институција које регулишу цене добара која су предмет ове јавне набавке). 

Фактурисање ће се вршити по важећем ценовнику добављача на дан испоруке. 

Трошкове транспорта, путарина и испоруке и остале манипулативне трошкове 
треба урачунати у понуђене цене у горњој табели, као и евентуалне рабате и остале 
попусте. 

 

 

 

       Место и датум                         м.п.                                 ____________________ 

      _________________                                                      ( потпис овлшћеног лица) 
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Образац бр.3 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН понуђач ________________________________доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА У ДИНАРИМА 

  

  

  

  

Укупан износ припремања:  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набаваке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

       Место и датум                         м.п.                              ____________________ 

                                                                           потпис понуђача 
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Образац бр.4 

 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН __________________________________________ 

                                                                       назив понуђача 

 

даје 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара - енергената уље за ложење екстра лако „ЕЛ“ за потребе 

грејања у Геронтолошком центру „Књажевац“ ЈН бр.2/2020-поновљени поступак поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

  Датум                                                м.п.                                            ____________________ 

  ______________                                                                                       потпис понуђача 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр.5 

 

 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _________________________________ у поступку јавне набавке добара –

енергената уље за ложење екстра лако „ЕЛ“, ЈН бр.2/2020-поновљени поступак, поштовао 

је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити о раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 Датум                                                    м.п.                              ____________________ 

                                                                                                        потпис понуђача 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр.6 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 1. тач. 1) до 4)  

ЗАКОНА 

 

У складу са чланом 77. став  4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добара - енергената Уље за ложење екстра лако „ЕЛ“ за потребе 

грејања у Геронтолошком центру „Књажевац“, број ЈН 2/2020-поновљени поступак, 

испуњава све услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4)  Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

Место:_____________                                                                                        Понуђач: 

Датум:_____________                                        М.П.                        _____________________     

                                                     

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр.7 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара - енергената Уље за ложење екстра лако 

„ЕЛ“ за потребе грејања у Геронтолошком центру „Књажевац“ број ЈН 2/2020-поновљени 

поступак, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

Место:_____________                                                                                   Подизвођач: 

Датум:_____________                                               М.П.                _____________________                                    

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверенапечатом. 
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Образац бр.8 

 

И З Ј А В А 

 

ПОНУЂАЧА  О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА  

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу, у 

случају да ми буде додељен уговор за јавну набавку енергената Уље за ложење екстра 

лако „ЕЛ“ за потребе грејања у Геронтолошком центру „Књажевац“ број ЈН 2/2020-

поновљени поступак на дан потписивања уговора о јавној набавци, доставити 

Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, прописно 

потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у 

регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на 

Геронтолошки центар, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности 10 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење  уговорних обавеза, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних 

обавеза, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара има за последицу и 

продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће 

бити продужен и рок за испоруку добара. 

 

  

   М.П.                   Потпис овлашћеног лица 

 

                                    _____________________ 

 

 

** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан 

групе понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство 

обезбеђења. 
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Образац бр.9 

 

ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА11 

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, 

СЛ. СРЈ бр. 46/96 и СЛ. ЛИСТ СЦГ бр. 1/03-уставна повеља), «Одлуке гувернера НБЈ о 

облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  

(СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)             

ДУЖНИК: 

_________________________________из_____________________,_____________________ 

           (назив правног лица)                                 (место)                                 (адреса) 

 

______________,_____________,___________________________,______________________ 

 (матични број)            (ПИБ)                        (текући рачун)                                (банка) 

 

доставља:   

ММЕЕННИИЧЧННОО  ППИИССММОО  ––  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊЕЕ  ЗЗАА    ККООРРИИССННИИККАА    ББЛЛААННККОО    ССООЛЛОО    

ММЕЕННИИЦЦЕЕ  

КОРИСНИК: ГГЕЕРРООННТТООЛЛООШШККИИ  ЦЦЕЕННТТААРР  „„ККЊЊААЖЖЕЕВВААЦЦ““    

 

за обезбеђење реализације обавеза у поступку набавке ДОБАРА: енергената Уље за 

ложење екстра лако „ЕЛ“ за потребе грејања у Геронтолошком центру „Књажевац“број 

ЈН-2/2020, а на основу наше понуде  бр. ________   од  _________. 2020. год. достављамо 1 

(једну) сопствену меницу, серијски број:  ______________________________  

 

ОО    ВВ    ЛЛ      АА    ШШ    ЋЋ    УУ    ЈЈ    ЕЕ    ММ    ОО  

ГГЕЕРРООННТТООЛЛООШШККИИ  ЦЦЕЕННТТААРР  „„ККЊЊААЖЖЕЕВВААЦЦ““ да меницом, датом на име гаранције за за 

добро извршење посла, по основу наше понуде бр. ________  од  ___________ 2020. год, 

на износ од ___________________ динара2 и словима: 

_________________________________________________________ динара као Повериоца, 

– да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као 

Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, уколико ми, као Дужник  не 

испуњавамо уговорне обавезе у складу са одредбама уговора, осим у случајевима из члана 

2. став. 4. и члана 5а. закљученог Уговора. 

 
1 Овај део се не попуњава приликом подношења понуде. Представља Образац који доставља понуђач коме је 

додељен уговор, најкасније до момента закључења уговора, уз меницу, како је захтевано конкурсном 

документацијом.  
2 Понуђач коме је додељен уговор,попуњава на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. 
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Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше 

понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну 

Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

 

Овлашћење важи до ___.___.2020. год. 

   

 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 

М.П.              ___________________________________ 

 

 

** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан 

групе понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство 

обезбеђења. 
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Образац бр.10 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР о јавној набавци добара – енергената –  

 уље за ложење екстра лако „ЕЛ“  
 

Закључен између: 

 

Установе Геронтолошки центар "Књажевац", улица Карађорђева 55, Књажевац, 

ПИБ 100633924, матични број 06491669 (у даљем тексту Наручилац), коју заступа в.д. 

директор Саша Игњатовић  

 

                                и  

 

 ......................................................................  улица ....................................................... са 

седиштем у ......................... ПИБ ................................ матични број ................................ тр. 

..................... код банке .............................(у даљем тексту Добављач), кога заступа директор 

.......................................................  

 

Основ уговора: 

ЈН број 2/2020-поновљени поступак 

Број и датум Одлуке о додели уговора.............................................................................. 

Понуда изабраног понуђача............................................од..............................2020. године 

 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорнe стране су сагласне да је предмет овог уговора  купопродаја енергената –  уље за 

ложење екстра лако „ЕЛ“ за потребе Геронтолошког центра „Књажевац“. 

 

 

Члан 2. 

 

 

Уговорена вредност добара износи укупно __________________ динара без пдв-а 

(словима: _________________________________), односно ______________________ 

динара са пдв-ом (словима:_______________________________). 

Укупна вредност испорученог добра утврдиће се на основу стварно испоручене количине 

добара по укупној јединичној цени. 
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Набавка ће се вршити према потребама Купца, оријентациона количина набавке на 

годишњем нивоу је 75.000 литара (одређена на бази потрошње у претходним годинама). 

 

 

Члан 3. 

 

ЦЕНА 

 

  

Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на 

тржишту нафтних деривата. 

 Одлуке Продавца о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима и  

обиму у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних 

деривата. 

Уговорена јединична цена ће се усклађивати са променом цене нафтних деривата на 

тржишту. 

 У случају промене цене, Продавац се обавезује да Купца обавештава о промени цена 

нафтних деривата, слањем обавештења на мејл адресу Купца и достављањем важећег 

ценовника. 

У случају да је измењена цена, из претходног става овог члана, економски неприхватљива 

за Купца као нетржишна, Купац има право да раскине овај уговор, писаном изјавом о 

раскиду уговора достављеном Продавцу у року од 3 (три) радна дана од  пријема 

обавештења о измени цене из претходног става овог члана. 

Уколико Купац не достави изјаву о раскиду уговора у року из претходног става, сматра се 

да се сагласио са изменом цене. 

Осим вредности добара, уговорена цена обухвата и све остале зависне трошкове Продавца 

(услуге превоза, испоруке и сл.). 

Уговорена цена обухвата и превоз нафтних деривата (гасног уља екста лако EVRO 

EL) на локације које одреди купац. 

 

Члан 4. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 

испоруке. 

Купац плаћање нафтних деривата врши по испостављеном рачуну за стварно испоручену 

количину нафтних  деривата на основу оверене отпремнице добављача. 

Под даном испоруке подразумева се дан када је Купац оверио отпремницу добављача. 

Продавац испоставља фактуру на адресу "Геронтолошки центар Књажевац", Карађорђева 

55, Књажевац., за стварно издату количину робе на основу отпремнице добављача. 

Плаћање нафтних деривата се врши у року од максимум 45 дана од дана пријема рачуна 

појединачне испоруке и то на рачун продавца број ___________________ 

код___________ банке. 

Плаћање ће се вршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 
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91/19). 

Члан 5. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

Продавац се обавезује да на дан закључења уговора достави средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, евидентирану у 

регистру меница Народне банке Србије, која је оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добра - 

гасног уља екстра лаког EVRO EL које је предмет јавне набавке, има за последицу и 

продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће 

бити продужен рок за испоруку. 

Продавац се обавезује да на дан закључења Уговора достави потписано и оверено 

менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности без ПДВ-а 

(попуњен износ на меничном овлашћењу). 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу. 

Купац ће уновчити меницу уколико Продавац не испуњава уговорене обавезе у складу са 

одредбама Уговора. Поднето средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. 

 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 

 

Члан 6. 

 

Уговорне стране су сагласне да се писмени захтев, односно требовање лож уља доставља 

путем  електронске  поште. 

Уговорене стране су сагласне да се превоз врши у организацији Продавца у 

складишни простор Купца, што је у складу са уговореним паритертом испоруке F-co 

складиште купца/Наручиоца. 

Уговорене количине уља за ложење екстра лако „ЕЛ“, из члана 2. овог уговора, Купац ће 

преузети суксецивно, према динамици наручиоца. 

Рок испоруке је _________ дана (максимално 5 дана) од дана слања писаног захтева за 

испоруком лож уља од стране Купца, односно од дана пријема истог од стране Продавца. 
Транспорт ће се обавити цистернама Купца. 

Испорука се врши радним данима, у термину по договору Купца и Продавца и Купац је 

дужан да на месту пријема робе спроведе организацију рада којом се обезбеђује пријем 

робе. 

Испоруку количине из члана 2. Уговора Продавац ће вршити сукцесивно и равномерно у 

складу са писаном диспозицијом Купца. 

Уговорене количине  енергената, из члана 2. овог Уговора, купац ће преузимати 

сукцесивно, према договореној динамици испоруке.  
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КВАНТИТАВНИ  И  КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ И  

 

Члан  7. 

 

Отпрема и пријем енергената  врши се по важећем Правилнику о односима у поступцима 

испоруке природног гаса, утовара и истовара сирове нафте, дериватима нафте и 

дериватима природног гаса Продавца.  

Мерење нафтних деривата се врши уређајима који су одобрени и баждарени од стране 

Дирекције за мере и драгоцене метале РС и другим општим актима Продавца, који 

регулишу отпрему, превоз прегледаних и пријем течних горива. 

Продавац гарантује да квалитет испорученог добра одговара техничким и другим 

захтевима прописаним Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла ( Сл. гласник РС бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17-исправка, 50/18, 

101/18 и 93/19) и СРПС стандардима на које се Правилник позива.  
Сматра се да је купац квантитативно и квалитативно примио робу у моменту потписивања 

отпремнице од стране Купца. 

 

 

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ 

 

Члан  8. 

 

Купац задржава право да приликом преузимања нафтних деривата, исто провери и 

врати уколико се покаже да је неисправно или не одговара квалитету који је 

прописан стандардом у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за 

течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“ бр. 111/15, 106/16, 60/17, 11717, 120/17-

исправка, 50/2018, 101/2018 и 93/19). 

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају је 

дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања-пријема робе, 

Уговорне стране су сагласне да у случају постојања скривених мана гасног уља Купац 

треба да уложи приговор Продавцу одмах након сазнања за скривену ману, а најкасније 

у року од 3 (три) р а д н а дана од сазнања.  

У случају приговора на количину робе, односно, мање испоручену количину, комисија за 

решавање рекламација, ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити  

записник о рекламацији робе. Продавац је дужан да купцу испоручи разлику, односно 

стварно требовану количину. 

У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава продавца, који упућује 

стручно лице ради узорковања робе, која се даје на анализу. 

Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1-3 овог члана, његова рекламација се неће 

разматрати. 

Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка  свака 

страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. 

Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси 

Купац. 
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Рекламације се обављају према важећем  Правилнику Продавца са којим је Продавац 

дужан да упозна Купца приликом потписивања овог Уговора достављањем Извода из 

Правилника о поступку и начину отпреме, превоза и пријема нафтних деривата и остале 

трговачке робе.  

Купац има право на рекламацију услед непоштовања рока испоруке лож уља наведеног у 

понуди и члану 6. Уговора. 

 

ВИША СИЛА 

 

Члан  9. 

 

Уговорене стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе. 

Као виша сила, за Продавца и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји 

који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари, ратно 

стање, мобилизација, епидемије, природне катастрофе и др.), као и догађаји и 

околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају 

извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити,  отклонити  

или избећи. Продавац се ослобађа одговорности и у случају поремећаја у снабдевању 

тржишта нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, 

изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и 

нафтних деривата. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да одмах, без 

одлагања, а најкасније у року од 24 часа – писаним путем обавести другу уговорну 

страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 

активности ради ублажавања последица више силе. 
За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету. 

Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или 

део својих обавеза у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне 

стране ће се споразумети о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора и 

о томе ће закључити анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог Уговора. 

Као виша сила не сматра се наступање околности код Продавца да понуђени и 

прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Продавца буде редукован, изван 

одредби претходних ставова овог члана уговора. 

 

 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

 

Члан  10. 

 

Уговор се закључује на одређено време и то до потписивања новог уговора по јавној 

набавци лож уља за 2021. годину, а најкасније у периоду од годину дана од дана 

потписивања уговора,  с тим што ће  новчане обавезе купца које на основу овог уговора 

доспевају за наплату у  наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава које ће му за ту намену бити одобрена у 2021. години. 

У случају да нека од одредба овог Уговора престане да буде у складу са важећим 

законским прописима или актима и одлукама, од тог дана ће се на послове из овог уговора 
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примењивати прописи који су ступили на снагу, а Уговорне стране ће нове услове 

регулисати закључењем анекса Уговора или раскинути овај Уговор. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 11. 

 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне 

стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор у писаној форми обавештава 

другу уговорну страну о разлозима раскида Уговора и остављеном накнадном 

примереном року од 10 дана за испуњење обавеза. 
Уколико друга уговорна страна не испуни обавезе ни у року из претходног става, Уговор 
се сматра раскинутим. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 12. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 

настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора 

решаваће стварно и месно надлежан суд, Трговински суд у Зајечару. 

 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других релевантних прописа, као и одредбе свих закона и 

подзаконских аката из области која је предмет овог уговора 

Уговорне стране се обавезују да о свакој статусној или организационој промени , ка и о 

свим другим променама везаним за опште податке (текући рачун, печат, овлашћена 

лица, адресу и др) обавесте другу уговорну страну. 

 

 

Члан 12. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна. 

Уговорне стране су сагласне да ступањем на снагу овог Уговора престају да важе раније 

закључени уговори о продаји робе која је предмет овог Уговора. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове слободне воље. 
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Члан 13. 

 

 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) оригинална примерка, по 2 (два ) за сваку уговорну 

страну. 

 

 

 

        КУПАЦ                                                                                       ПРОДАВАЦ 

 

.....................................                                                                 ....................................... 

В.д. директор Геронтолошког 

центра „Књажевац“ 

Саша Игњатовић 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 

 

6.2. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ 

 

Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне документације и мора 

бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или откуцана, оверена и потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део конкурсне документације. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо 

образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 

спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале обрасце, приложи 

захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду достави у року дефинисаном 

конкурсном документацијом.  

Приложену спецификацију попунити на местима где је то предвиђено, јер ће у супротном 

понуда бити одбијена као неодговарајућа. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све 

услове из конкурсне документације. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 

Понуђач подноси понуду у затвореној и печатираној коверти тако да се при отварању 

може проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата. 

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 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.    

06.2020. године до 12,00 часова, без обзира на начин на који је послата, у року одређеном 

за подношење понуде код  наручиоца на адресу: «Геронтолошки центар Књажевац», 

Карађорђева 55,Књажевац. 

Отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 13,00 часова.     

Понуда се подноси непосредно лично или путем поште, на адресу Наручиоца: 

«Геронтолошки центар Књажевац», Карађорђева 55, Књажевац., са назнаком: 

 

Понуда за јавну набавку добара – енергената – уље за ложење екстра лако „ЕЛ“ 

број ЈН 2/2020-поновљени поступак – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте неопходно је  навести податке о понуђачу, адресу, број телефона и 

лице за контакт. 
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Наручилац ће по пријему одређене понуде, назначити датум и сат пријема и понуђачу, 

уколико захтева, издати потврду о пријему са наведеним датумом и сатом пријема. 

Понуда која није достављена Наручиоцу у року одређеном за подношење понуда, 

сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи све тражене доказе из чл.75. Закона о јавним набавкама према 

упутству како се доказује испуњеност тих услова и мора бити на обрасцима из конкурсне 

документације. Све изјаве, обрасци и прилози, који су саставни део понуде морају бити 

попуњени, потписани и оверени од стране понуђача. 

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важеће само 

ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 

             Понуда мора да садржи: 

1. Образац Понуде – попуњен, печатом оверен и потписан -  образац бр.1 

 

2. Образац Понуде – попуњен, печатом оверен и потписан – део „подаци о 

подизвођачу“, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава 

подизвођачу – образац бр. 1 

3. Образац Понуде – попуњен, печатом оверен и потписан – део „подаци о 

подизвођачу који је учесник у заједничкој понуди“, уколико понуду подноси група 

понуђача – образац бр. 1 

4. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача. 

5. Образац Опис предмета набавке – попуњен, печатом оверен и потписан – образац 

бр. 1.1 

6. Образац структуре цене – попуњен, печатом оверен и потписан – образац бр.2 

 

7. Образац изјаве о независној понуди – попуњен, печатом оверен и потписан – 

образац бр.4 

8. Образац Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона о ЈН – попуњен, 

печатом оверен и потписан – образац бр. 5 

9. Образац Изјава о испуњавању услова из члана 75.став 1. Тачке 1-4 Закона – 

попуњен, печатом оверен и потписан – образац бр. 6 

10. Образац Изјава о испуњавању услова из члана 75.став 1. Тачке 1-4 Закона – 

попуњен, печатом оверен и потписан – образац бр. 7 (уколико је у питању 

подизвођач) 

11. Образац Изјаве да ће уколико им буде додељен уговор, доставити средство 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са конк.документацијом – образац 

бр. 8 

12. Лиценца о испуњавању услова из члана 75.став 1. Тачке 5. Закона. 

13. Извештај о испитивању лож уља и декларација о усаглашености производа 

14. Докази о испуњавању услова уз члана 76. ЗЈН 

15. Модел уговора – попуњен, парафиран, оверен печатом и потписан – образац бр.10 
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Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити  стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

6) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање понуда. 

Понуда се припрема на обрасцима и моделу/има уговора, који су саставни део 

конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за 

понуђача који наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу 

понуђача која подноси заједничку понуду). 

Сва документација мора да буде уредно и редом сложена. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела уговора 

морају бити попуњене, на српском језику, јасне и недвосмислене, док последња страна 

мора бити оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, 

изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди која мора бити потписана и оверена 

печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача). У случају да се понуђачи определе 

да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу уговора код 

уговорних страна, морају се навести називи и седишта свих чланова групе понуђача као и 

лица овлашћена за заступање. Модел уговора мора бити потписан од стране одговорног 

лица за сваког члана групе понуђача и оверен печатом сваког члана групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати модел 
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уговора, односно уговор, у ком случају то треба дефинисати Споразумом о заједничком 

наступању; у случају наступа са подизвођачем/има понуђач је дужан да у моделу уговора 

наведе тражене податке о сваком ангажованом подизвођачу. 
 

6.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

          Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

6.4.ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

6.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

         У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуда да 

измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 

пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за 

подношење понуда. 

         Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење 

понуде. 

         Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење 

понуда. 

          По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави 

наручиоцу пре истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, 

означено и достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме 

понуде, с тим што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив 

понуде додаје реч: «измена понуде» или «допуна понуде» или «опозив понуде» (у 

зависности од тога шта се у омоту налази) за јавну набавку добра број ЈН 02/2020-

поновљени поступак  - НЕ ОТВАРАТИ. 

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. 

 
 

6.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

           Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

          Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

         У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно  да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 
6.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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            Понуђач је дужан  да,  уколико намерава да  поднесе понуду са подизвођачем, у 

понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив 

подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 

може бити већи од 50% , као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

          Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће 

бити наведен у уговору. 

           Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне обавезе 

предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача. 

            Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

           Понуђач, који наступа са подизвођачем мора самостално да испуни обавезне услове 

из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. Такође, подизвођач мора самостално да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. 

 
6.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

               Понуду може поднети група понуђача. 

               Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

               Овај  споразум обавезно садржи податке из члана 81. став 4. ЗЈН  и то податке о:  

− члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

− опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

           Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 

1. тачка од 1) до 4). 

            Понуђачи из групе понуђач  одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 
6.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ 

РОКА И ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЛЈИВОСТ ПОНУДЕ 

 

1.Захтев у вези начина, рока и услова плаћања 
 

           Купац плаћање нафтних деривата, врши по испостављеном рачуну за стварно издату 

количину нафтних  деривата на основу отпремнице. Максимални рок плаћања који Купац 

прихвата је 45 дана од пријема добара. Плаћање се врши вирмански уплатом на рачун 

понуђача, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл.гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19). 

   

2.Захтев у вези  рока и места  испоруке  
           

           Место испоруке је на локацији "Геронтолошки центар Књажевац", Карађорђева 55, 

Књажевац. 

           Испорука се врши сукцесивно по потреби наручиоца, рок испоруке лож уља мора 

бити максимално 5 (пет) дана од дана слања писаног захтева за испоруком лож уља од 

стране Наручиоца, односно дана пријема истог код Понуђача.   
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3.Захтев у погледу важења понуде 

 

            Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од отварања понуда. 

            У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

            Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

4. Захтеви у погледу гарантног рока 

Понуђач гарантује, за све време важења уговора, под пуном одговорношћу да 

моторна горива која испоручује испуњавају све захтеве у погледу важећих стандарда 

квалитета. 

 
6.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

            Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. 

             Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

У цену су урачунати  сви трошкови које понуђач има приликом испоруке моторног 

горива. 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац се саглашава са променом 

јединичне цене моторног горива искључиво из објективних разлога изазваних кретањем 

цена на тржишту нафтиних деривата (сходно члану 115. Закона о јавним набавкама).  

Цена моторног горива утврђује се одлукама Испоручиоца у складу са кретањима 

цена на тржишту нафтних деривата Републике Србије, у складу са законом и 

подзаконским актима. 

До истека уговора, постоји могућност измене уговора у смислу корекција 

јединичне цене, уколико буде дошло до промене елемената који чине јединичну цену, док 

ће укупна вредност основног уговора остати непромењена. 

Испоручено моторно гориво Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која 

важи на дан испоруке, који подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране 

Наручиоца на бензинским станицама. 

У овим случајевима Наручилац не сме да прекорачи вредност набавке. 

Испоручилац је у обавези да обавести Наручиоца о променама јединичне цене 

моторних горива. 

 

              
6.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
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Понуђачи приликом подношења понуде потписују и оверавају печатом Изјаву да ће 

уколико им буде додељен уговор, доставити средство обезбеђења за добро извршење 

посла, и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, са меничним овлашћењем, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Понуђач коме је додељен уговор (САМО ОН) је дужан да приликом закључења 

уговора, достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а (попуњен износ на меничном 
овлашћењу). Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  уколико не испуњава уговорне 
обавезе у складу са одредбама Уговора. 
Уколико Понуђач коме је додељен уговор не достави меницу у наведеном року за 
закључење уговора, односно не закључи уговор у року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права, сматраће се да је понуђач одустао од понуде, те ће 
Наручилац закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са 
чланом 113. Закона о јавним набавкама. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 

10 дана након извршења свих уговорених обавеза. 

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

  - прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 

подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

  - фотокопију Картона депонованих потписа, 

  - фотокопију ОП обрасца 

 - фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке. 

 

6.12. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ 
 

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

6.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

            Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

елктронске поште на е-mail gcknjaz@verat.net или факсом на број 019/731-635 ( радним 

данима од понедељка до петка од 07-15 часова) тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније у року од 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде. Уколико наручилац захтев за додатним 

информацијама прими после 15 часова радног дана или у току дане викенда, исти ће бити 

заведен код Наручиоца првог радног дана. 
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            Наручилац ће заинтересованом лицу (понуђачу) у писаном облику  у року од три 

дана  од дана пријема захтева и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

            Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама  или појашњењима конкурсне докуменатације, ЈН бр.2/2020-поновљени 

поступак на адресу: "Геронтолошки центар Књажевац", Карађорђева 55,Књажевац. 

         Ако наручилац измени или допуни конкурсну докуменатцију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

              По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

            Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  

             Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин описан у 

члану 20.  Закона.  
 

6.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

 

            Наручилац може после отварања понуде, да у писменом облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и 

да врши контролу (увид) код понуђача, односно његово подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

           Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

            У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

            Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 
6.15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно свако заинтересовано 

лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији., 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или факсом на број 019-731-635 

или на на email: gcknjaz@verat.net или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев 

за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује 

обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права . 

mailto:gcknjaz@verat.net


 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – енергенти-гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“, за 

потребе Геронтолошког центра „Књажевац“ 

Страна 42 од 42 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 

2 Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте 

није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда , а након истека рока из става 3.  члана 149 Закона о 

јавним набавкама сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 

за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева за заштиту 

права је 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149 

Закона о јавним набавкама а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 

или 253, позив на број 97 02-2020, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака 

јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет 

Републике Србије.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. -167. Закона о 

јавним набавкама. 

6.16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

            Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока 

за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН,  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 

5) Закона. 

 


