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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

ОПШТИПОДАЦИОНАРУЧИОЦУ 

НАРУЧИЛАЦ: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ 

АДРЕСА: 21410Футог, Царице Милице бр.2 

Радно време: одпонедељкадопетка, од07.00до15.00часова 

ИНТЕРНЕТ страница: www.poljosko.edu.rs 
 

Контактособа: 
Мусић Анђелија , Телефон: 021/893-900 

Е-mail: poljosko.racun@eunet.rs 

  

1.1.    ПРЕДМЕТЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предметнабавкејенабавка добараприродног гаса. 

Називи ознака из ОРН:Природни гас, 09123000. 

1.2.    ОПИС СВАКЕ ПАРТИЈЕ,акоје предметјавне набавкеобликованпопартијама 

ПредметнајавнанабавкеНИЈЕобликованапопартијама. 

 
2.  ВРСТА,ТЕХНИЧКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ,(спецификације),квалитет, 

количинаиопис,начинспровођења контролеиобезбеђивањагаранције, рок 

извршења,место извршења, евентуалнедодатнеуслуге исл. 

 

 

2.1.    КОЛИЧИНАИ КВАЛИТЕТ 
 

ПонуђачвршииспорукуприродноггасазапотребеПољопривредне школе са домом 
ученика у Футогу у складусаЗакономо енергетици(„Службени гласник РС“ бр.145/2014) у  
даљем тексту:  Закон), Уредбом о  условима за испоруку природноггаса(''Сл. 
гласникРС'',бр.47/06,3/10,48/10,у даљемтексту:Уредба),Правилима о 
промениснабдевача(''Сл. гласникРС'', бр. 93/12) и другимпрописима. 

Природни гас, у  погледу  техничких  карактеристика мора да испуњава услове 
утврђенеЗакономоенергетици,Уредбомоусловимазаиспорукуприродноггасаидругим 
важећимпрописима, као и актима изабраног Снабдевача. 

СнабдевачјебалансноодговоранзаместопримопредајеНаручиоцу. 
Количинаиспорученог гасаодређујесенаоснову остваренепотрошњеНаручиоцана 

местима примопредајетоком периодаснабдевања. 
Количина природноггасапроцењенаодНаручиоца,сапроцењеноммесечном 

динамикомдатојутабелама како следи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:poljosko.racun@eunet.rs
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Подациопланиранојпотрошњигасаза2016/2017.годину 
 

 

Период2016/2017 
Место мерења 658 

1 

Количина 

Sm3 

2 

Април 4000 

Мај 300 

Јун 300 

Јул 300 

Август 300 

Септембар 300 

Октобар 5.000 

Новембар 8.000 

Децембар 9.000 

Јануар 10.000 

Фебруар 8.000 

Март 8.500 

Укупно 54.000 
 

 
 
 

 

Период2016/2017 
Место мерења 659 

1 

Количина 

Sm3 

2 

Април 2.000 

Мај 100 

Јун 100 

Јул 100 

Август 100 

Септембар 100 

Октобар 2.500 

Новембар 4.500 

Децембар 5.500 

Јануар 2.000 

Фебруар 1.000 

Март 2.000 

Укупно 20.000 
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Период2016/2017 
Место мерења 660 
 

1 

Количина 

Sm3 

2 

Април 2.000 

Мај 100 

Јун 100 

Јул 100 

Август 100 

Септембар 100 

Октобар 3.000 

Новембар 5.000 

Децембар 7.500 

Јануар 8.000 

Фебруар 7.000 

Март 7.000 

Укупно 40.000 

 
 
 

 

Период2016/2017 
Место мерења 661 

1 

1 

Количина 

Sm3 

2 

Април 700 

Мај 100 

Јун 100 

Јул 100 

Август 100 

Септембар 300 

Октобар 2.000 

Новембар 2.000 

Децембар 3.000 

Јануар 3.500 

Фебруар 2.500 

Март 2.500 

Укупно 16.900
00  

 

Период2016/2017 
Место мерења 662 

 

Количина 

Sm3 

2 

Април 800 

Мај 500 

Јун 100 

Јул 100 

Август 100 

Септембар 800 

Октобар 1.000 

Новембар 2.000 

Децембар 2.000 

Јануар 3.000 

Фебруар 2.000 

Март 2.500 

Укупно 14.900 
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Период2016/2017 
Место мерења 49787 

1 

Количина 

Sm3 

2 

Април 1.000 

Мај 200 

Јун 200 

Јул 200 

Август 500 

Септембар 500 

Октобар 1.000 

Новембар 1.000 

Децембар 2.000 

Јануар 2.000 

Фебруар 2.000 

Март 2.000 

Укупно 12.600 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Период2016/2017 
Место мерења 49788 

1 

Количина 

Sm3 

2 

Април 4.000 

Мај 1.500 

Јун 1.500 

Јул 1.500 

Август 1.500 

Септембар 1.500 

Октобар 4.000 

Новембар 5.000 

Децембар 1.000 

Јануар 6.500 

Фебруар 6.600 

Март 7.000 

Укупно 41.600 
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НАПОМЕНА: Количине наведенеу  табели представљају  очекивану  потрошњу која је 
добијенанаоснову податакаизпретходнихгодина.Овеколичинесу само оквирнапотреба 
Наручиоца дата ради лакшегрангирањапристиглихпонуда. 

 

2.2.    НАЧИН И МЕСТОИСПОРУКЕ 
 

Изабранипонуђачсносисверизикекаоисвеприпадајућеизависнетрошковеувези 
сатранспортом ииспоруком природног гасадоместа испоруке,накончегасвиризиции 
одговорностипрелазенанаручиоца. 

Испорука севрши наадреси: Пољопривредна школа са домом ученика Футог,Футог, 
Царице Милице 2 и Царице Милице 7 

2.3.    НАЧИН СПРОВОЂЕЊАКОНТРОЛЕ,УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНИХ КОЛИЧИНА 
 

 

Утврђивањеиспоручених количинагасавршисенаместу испорукенајмањеједним 
месечно,загасиспоручену току претходногмесеца,каоиприпромениценегасаили 
евентуалнојпромениусловаиспорукеу складусаУговороми Закономипрописимадонетим 
наосновуЗакона. 

Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са 
Правилима. 

Гаскојисе испоручује Купцу мора да испуни услове упогледусастава,доњетоплотне 
вредности,  притиска, Wobbeиндекса  и   других  својстава  природног  гаса  утврђених 
прописимаи Правилима Операторасистеманачијем сесистемуналази уговореноместо испоруке. 

Гаскојије сеиспоручујеКупцунесмеда садржичврстенечистоће,смолуили 
супстанцекојепроизводесмолуитечностикаоштосуугљоводоници,кондензати,гликоли, 
вода ислично. 

Снабдевачје дужандаурачунузаиспорученигас,поредиспорученеколичинена 
стандарднимусловима,наведеидоњутоплотнувредностиспорученоггасазаобрачунски 
период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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Конкурсна  документација  за  предметну  јавну  набавку  НЕ  садржи  техничку 
документацијуи планове. 

 

4. УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ 

ЧЛАНА75.и76.ЗЈН     И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 

 
 

4.1. УСЛОВИЗАУЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

Ред. 
бр. 

ОБАВЕЗНИУСЛОВИ 

заучешћеупоступкујавненабавкеизчлана 75. ЗЈН 
 

1. 
дајерегистрованкоднадлежногоргана,односноуписануодговарајућирегистар 
(члан75. став1. тачка1); 

 
 

2. 

даонињеговзаконски заступникнијеосуђиванзанекоодкривичнихделакаочлан 
организованекриминалнегрупе,да нијеосуђиванза кривична делапротивпривреде, 
кривичнадела против животнесредине,кривичнодело примањаилидавањамита, 
кривично делопреваре(члан75.став1.тачка2); 

3. (члан75. став1. тачка3) брисана 

 
4. 

даје измириодоспелепорезе,доприносе идругејавне дажбинеу складуса прописима  
Реп.Србијеилистранедржавекадаимаседиштенањенојтериторији (члан75. став1. 
тачка4); 

 
 

5. 

даимаважећу дозволу надлежногорганазаобављање делатностикојаје предмет 
јавненабавке,ако јетаквадозволапредвиђенапосебнимпрописом (члан75.став1. 
тачка5)ВажећаЛиценцазаснабдевањеприроднимгасом,коју јеиздалаАгенцијаза 
енергетику. 

 
 

6. 

даприсастављању понудеизричитонаведе да јепоштоваообавезекојепроизилазе 
изважећих прописаозаштитинараду,запошљавањуиусловимарада,заштите 
животнесредине,каои данемазабрану обављањаделатностикоја јенасназиу време 
подношењапонуде. (члан75. став2ЗЈН). 

Ред. 
бр. 

ДОДАТНИУСЛОВИ 

заучешћеупоступкујавненабавкеизчлана 76. ЗЈН 

 За овујавнунабавкунисупредвиђенидодатни услови. 

 

Услови које морада испуниподизвођач ускладусачланом80.ЗЈН 
Уколикопонуђачпонуду подносисаподизвођачем,дужанједазаподизвођачау 

понудидоставидоказе оиспуњеностиобавезнихусловаизчлана75став1тачке1)до4) 
Законаојавнимнабавкама,адоказоиспуњеностиусловаизчлана75став1тачка5) Закона, 

задеонабавкекоји ћеизвршити прекоподизвођача. 
Наручилацће назахтевподизвођачапренетидоспела потраживањадиректно 

подизвођачу,задеонабавкекојасеизвршавапрекоподизвођачаиомогућићедобављачу да 
приговориакопотраживање није доспело. 

Уколико обрасцепотписује лицекојеније уписаноурегистаркаолице овлашћеноза 
заступање, потребноје узпонудудоставити овлашћењезапотписивање. 

 
Услови које морада испунисваки понуђач из групе понуђачаускладусачланом81.ЗЈН 

Свакипонуђачизгрупепонуђачасамосталноморадаиспуниобавезнеусловеиз 
члана75. став1. тач.1) до4)Закона, а додатне услове испуњавајузаједно. 

Условизчлана75.став1.тачка5.Законаојавнимнабавкамазаучешћеупоступку 
јавненабавке,дужанједаиспунипонуђачизгрупепонуђачакојемјеповереноизвршење 
деланабавкезакојијенеопходна испуњеносттогуслова. 
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Уколикообрасцепотписујелицекојенијеуписаноурегистаркаолицеовлашћеноза 
заступање, потребноје узпонудудоставити овлашћењезапотписивање. 

 

 

4.2. УПУТСТВО КАКОСЕДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТУСЛОВАИЗ ЧЛАНА75.и76. ЗЈН 
 

 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и овим  

правилником за 
 сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа  
надлежногзањиховоиздавање; 

ДОКАЗИ 

ОИСПУЊЕНОСТИ   О Б А ВЕЗН И Х   УСЛОВАЗАУЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

ПРАВНОЛИЦЕ: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
Изводизрегистранадлежног Привредног суда 

 

ПРЕДУЗЕТНИК 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
Изводизодговарајућег регистра 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 
 

Орган надлежан 
заиздавање: 

Агенција запривреднерегистре(заправналица ипредузетнике) 
Привредни суд(заправналицаи другесубјектезакојеније 
надлежандруги орган) 

2. ПОТВРДАНАДЛЕЖНОГ СУДАИ НАДЛЕЖНЕПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А 

Напомена: не можебити старијаод два месеца преотварањапонуда 
уколикопонуђачимавишезаконскихзаступникадужанједапотврду  доставиза 
свакогзаконскогзаступника 

 

  

 
 

ПРАВНОЛИЦЕ: 

заправно лице: 
1)       Извод   из  казнене  евиденције,  односно  Уверењe 
основногсуданачијемподручју сеналазиседиште домаћег 
правноглица,односноседиштепредставништваилиогранка 
страногправноглица,којимсепотврђуједа правно лиценије 
осуђиваноза кривична делапротивпривреде,кривична дела 
противживотнесредине,кривичноделопримањаилидавања 
мита,кривичноделопреваре; 
2)       ИзводизказненеевиденцијеПосебногодељењаза 
организованикриминалВишегсудау Београду,којимсе 
потврђуједаправно лиценијеосуђиваноза некоодкривичних 
делаорганизованогкриминала; 
зазаконскогзаступника: 
3)Изводизказнене евиденције,односноУверењенадлежне 
полицијскеуправеМУП-а,којимсепотврђуједазаконски 
заступникпонуђачанијеосуђиванзакривичнаделапротив 
привреде,кривична делапротив животне средине,кривично 
делопримањаили давањамита,кривичноделопревареинеко 
одкривичнихделаорганизованог криминала. 

Захтевсеможеподнетипремаместурођењаилипрема 
меступребивалиштазаконскогзаступника. 

Уколикопонуђачимавишезаконскихзаступникадужан једа 
доставидоказзасваког одњих. 

  

 
 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ 

И 

ФИЗИЧКА ЛИЦА 

Изводиз казнене евиденције,односно Уверење надлежне 
полицијскеуправеМУП-акојомсе потврђује да није осуђиван 
за:некоодкривичних делакаочланорган.криминалнегрупе,за 
кривичнаделапротивпривреде,-кривична делапротив животне 
средине-кривично делопримањаили давањамита,кривично 
делопреваре. 

Захтев семоже поднети према местурођења или према 
меступребивалиштазаконскогзаступника. 
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Орган надлежан 
заиздавање: 

-   ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
Изводизказненеевиденцијеосновног,првостепеногсудана чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиштепредставништваили огранкастраногправног лица Извод   
из   казнене   евиденције   Посебног   одељења   (за 
организованикриминал)Вишегсудау Београду 
Уверењеиз казнене евиденције надлежнеполицијске управе 
МУП-аза законскогзаступника (захтевсеможеподнети према 
местурођења, али ипрема меступребивалишта). 
-     ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Уверењеизказненеевиденцијенадлежнеполицијскеуправе 
МУП-а. 

 

 
 
 

4. 

УВЕРЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА    И УВЕРЕЊА 

НАДЛЕЖНЕ УПРАВЕЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Напомена: не можебити старијаод два месеца преотварањапонуда 

уколикопонуђачимавишезаконскихзаступникадужанједапотврду  доставиза 

свакогзаконскогзаступника 

  
 

ПРАВНОЛИЦЕ, 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
ФИЗИЧКА ЛИЦА 

Уверење  Пореске  управе  -  Министарства  финансија  и 
привредедајеизмирио доспелепорезеи доприносе и 
Уверења надлежне локалне самоуправеда је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције заприватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орган надлежан 
заиздавање: 

Република Србија-Министарство финансија и привреде - 
Пореска    управа     Регионални    центар     -       
Филијала/експозитура  - према  месту   седишта 
порескогобвезникаправног лица,односнопремапребивалишту 
физичкоглица,односнопрописанојнадлежностизаутврђивање и 
наплату 
одређеневрстејавногприхода. 
Град,  односно  општина  -  градска,  односно  општинска 
пореска управа према месту седишта пореског обвезника 
правног лица,односнопрема пребивалишту 
физичкоглица,односнопрописанојнадлежностизаутврђивање и 
наплату 
одређеневрстејавногприхода. 
Напомена: Уколиколокална(општинска)порескауправаусвојој 
потвринаведедаседоказизаодређенеизворнелокалнејавне 
приходе        прибављају       и       од         других        локалних 
органа/организација/установапонуђачједужанда узпотврду 
локалнепореске управе приложи ипотврде осталихлокалних 
органа/организација/установа. 

5. даимаважећу дозволу надлежногорганаза обављањеделатностикојајепредмет 
јавненабавке (члан75.став1.тачка 5);Важећа Лиценца за снабдевањеприродним гасом. 

 Орган надлежан: Агенција заенергетику. 

6. Потписаниоверен Образацизјаве у делу6.Конкурсне документације:ОБРАСЦИ 
КОЈИЧИНЕСАСТАВНИДЕОПОНУДЕ, Образацбр.6.5.ОбразацИЗЈАВАО 
ПОШТОВАЊУОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ2. Закона. 

 

2)    навођењедасеиспуњеностусловадоказујеизјавом  изчлана 77. став 4.Закона; 
 

Ускладусачланом77.став4.Законао јавнимнабавкама(Сл.гласникРепублике Србије 
бр.124/12,14/2015и68/2015),Наручилацодређуједа се испуњеностобавезних 
услова,осимусловаизчлана75.става1тачка5)ЗЈНдоказуједостављањемИЗЈАВЕ 
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којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњаваобавезне условезаучешћеупоступкујавне набавке. 

За овујавнунабавку тражисе испуњеностуслова изчлана75.тачке5) ЗЈН. 
Понуђачзапредметнујавнунабавку доставља: 

1.    Изјавуусмислучлана77.став4.ЗЈНоиспињеностиобавезнихусловазаучешће 
упоступкујавненабавке; 
2.    доказоиспуњеностиусловаизчлана75став1тачка5)ЗЈН-ВажећаЛиценцаза 
снабдевањеприроднимгасом, којује издалаАгенција заенергетикуи 
3.    ОПобразацлицаовлашћеног зазаступање. 

Уколикопонуђачсамосталноподноси понуду,потребно је даовлашћенолице 
понуђачаОбразацизјавеоиспуњеностиусловаизчлана75.Законаојавнимнабавкама, 
датеподпуномматеријалномикривичномодговорношћу, уреднопопуни,оверипотписоми 
печатомидоставиупонуду. 

ОбавезноприложитиОПобразац лицаовлашћеног зазаступање. 
Уколикообрасцепотписујелице које није уписаноу регистар каолицеовлашћеноза 

заступање, потребноје узпонудудоставити овлашћењезапотписивање. 
Уколикопонудуподноси групапонуђача, потребно  је  да  сеОбразац изјаве о 

испуњеностиуслова изчлана75. Закона ојавним набавкама,датеподпуном материјалном и 
кривичном одговорношћу,фотокопиразасвакогпонуђачаизгрупепонуђача. 

Овлашћенолицесвакогчланагрупепонуђачаћеобразацуреднопопунити,оверити 
потписом ипечатоми доставити упонуду. 

Уколико сепонуда подноси са подизвођачем, овлашћено лице подизвођача 
попуњаваОбразацизјавеоиспуњеностиусловаизчлана75. Законаојавнимнабавкамаза 
подизвођача,датепод пуном материјалном икривичном одговорношћу. 

УколикопонуђачимавишеподизвођачаумножићеОбразацизјавеоиспуњености 
услова изчлана75. заподизвођача. 

Понуђачједужандабезодлагањаписменообавестинаручиоцаобилокојојпромени 
увезисаиспуњеношћуусловаизпоступкајавненабавкекојанаступидодоношењаодлуке 
ододелиуговора,односнозакључењауговора,односнотокомважењауговораојавној 
набавци идаједокументује напрописан начин. 

 

3)  обавештењеда  понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно   
доступнинаинтернет страницаманадлежнихоргана иданаведе који  сутодокази : 

 

Наосновучлана78.став 5ичлан79. став 5. Закона  лицеуписано  урегистар 
понуђачаниједужнодаприликом подношењапонуде доказује испуњеностобавезнихуслова 
(члан75.став1.тач.1 до4.ЗЈН)односноНаручилацнеможеодбитикаонеприхватљиву, понуду 
затоштонесадржидоказодређенЗЈНилиКонкурсномдокументацијом,акоје понуђач, 
навеоупонуди интернетстраницуна којојсутражениподаци јавнодоступни. 

Понуђачниједужанда достављанаувиддоказекојису јавнодоступнинаинтернет 
страницаманадлежнихоргана. 

Наосновучлана79.став5.ЗЈНпонуђачније дужанда достављаследећедоказекоји су 
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: извод из регистра 
надлежног органа: изводизрегистра АПР: www.apr.gov.rs 

Понуђачнеморададоставиобразацтрошкова припремепонуде. 
 

4)  обавештење да ће наручилац у случају када се испуњеност услова 

доказујеизјавомизчлана77.став4.Закона,поступитиускладусачланом79.ст.2.и3.Закона: 
 

Какосеиспуњеностусловадоказујеизјавомизчлана77.став4.Закона,Наручилац 
ћепоступитиускладу сачланом79.ст.2.Закона,односнопредоношењаодлукеододели 
уговораНаручилацће одпонуђачачија јепонудаоцењенакаонајповољнијазатражитида 
доставикопијузахтеваних доказоиспуњеностиуслова,а може идазатражинаувид оригинал или 
оверенукопијусвих или појединихдоказа. 

Наричилацдоказе може дазатражии одосталихпонуђача. 
Наручилац није  дужан  да од понуђача затражи достављање свих  или појединих 

доказауколикозаистогпонуђачапоседујеодговарајућедоказеиздругихпоступакајавних 
набавкикодтог наручиоца. 

 

http://www.apr.gov.rs/
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4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ОИСПУЊЕНОСТИУСЛОВАИЗЧЛАНА75.ЗЈН 
 

 

ОСНОВНИПОДАЦИОПОНУЂАЧУ   *подациизАПР-а 

НАЗИВ/     скраћено 

пословноиме 

 

ПРАВНАФОРМА  

 

 

СЕДИШТЕ 

ОПШТИНА МЕСТО  УЛИЦА ИБРОЈ 
    

МАТИЧНИ БРОЈ     

ПИБ  

 

На основучлана 77. став 4. Закона ојавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012,14/2015и68/2015)подпуномматеријалном икривичномодговорношћу,као 
овлашћенолицепонуђача, дајем следећу: 

 
ИЗ ЈАВ У 

 
Понуђачиспуњавасве услове изчлана 75.Закона,односноуслове утврђене 

Конкурсномдокументацијомзајавнунабавку добараприродног гаса,ЈНДОП РП I/13-2016 
поштоваообавезе којепроизилазе из и то: 
1) дајерегистрован коднадлежног органа, односно уписануодговарајући регистар; 
2)даонињеговзаконскизаступникније осуђиванзанекоодкривчнихделакаочлан 
организованекриминалнегрупе, данијеосуђиванзакривична делапротивпривреде, кривична 
дела противживотнесредине,кривично дело примањаили давања мита,кривично 
делопреваре; 
3) /; 
4)дајеизмириодоспелепорезе,доприносеидругејавнедажбинеускладусапрописима 
Републике Србијеилистранедржавекадаима седиште нањенојтериторији. 

 
Одговорно изјављујемда су свиподаци садржани упонуди истинитии свестансамда 

давањенетачних или непотпунихподатака можедовестиод искључењаизовог поступка. 
 

 
 
 

Место идатум:                                                             ДАВАЛАЦПОНУДЕ: 
 

 
М.П.Имеипрезиме–читко написано 

 

 
Својеручни потписовлашћеног лица 

 

 
 
 

Напомена:Уколико понудуподноси групапонуђача,Изјавамора битипотписана одстране 
овлашћеног лица свакогпонуђачаизгрупе понуђачаиоверена печатом.Образацизјаве 
умножити удовољномбројупримерака. 
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4.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧАОИСПУЊЕНОСТИУСЛОВАИЗЧЛАНА75. 
 

 

ОСНОВНИПОДАЦИОПОДИЗВОЂАЧУ  *подациизАПР-а 

НАЗИВ/     скраћено 

пословноиме 

 

ПРАВНАФОРМА  

 

 

СЕДИШТЕ 

ОПШТИНА МЕСТО УЛИЦА ИБРОЈ 
   

МАТИЧНИ БРОЈ  ПИБ  

 

На основучлана 77. став 4. Закона ојавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
овлашћенолицеподизвођача, дајем следећу: 

 
ИЗ ЈАВ У 

 
Подизвођачиспуњавасвеусловеизчлана75. Закона, односноуслове  утврђене 

Конкурсномдокументацијом зајавнунабавкудобараприродног гаса, ЈНДОП РП I/13-2016и то: 
1) дајерегистрован коднадлежног органа, односно уписануодговарајући регистар; 
2)даонињеговзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривчнихделакаочлан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривичнадела противживотнесредине,кривично дело примањаили давањамита,кривично 
делопреваре; 
3) /; 
4)дајеизмириодоспелепорезе,доприносеидругејавнедажбинеускладусапрописима 
Републике Србијеилистранедржавекада имаседиште нањенојтериторији. 

 
Одговорно изјављујемдасусвиподаци садржани упонуди истинитии свестансамда 

давањенетачних или непотпунихподатака можедовестиод искључењаизовог поступка. 
 

 
 

Место идатум:                                                            ПОДИЗВОЂАЧ: 
 

 
М.П.Својеручнипотписовлашћеног лица 

 

 
 
 

Напомена:Уколикопонуђачподносипонудусаподизвођачем,Изјаваморабити потписана 
одстранеовлашћеноглицаподизвођачаи оверенапечатом. Уколико има вишеподизвођача 
Образацизјаве умножити удовољномбројупримерака. 
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5.КРИТЕРИЈУМ ЗАДОДЕЛУУГОВОРА 

 
5.1.      ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА   

 

Критеријумзадоделууговора јеНАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 

5.2.   ЕЛЕМЕНТИКРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУКОЈИХЋЕСЕИЗВРШИТИДОДЕЛА УГОВОРА 
УСИТУАЦИЈИКАДАПОСТОЈЕДВЕИЛИВИШЕПОНУДАСАИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уситуацијикадапостоједвеиливишепонудасаистомпонуђеномценом,Наручилац 
ћеуговордоделити понуђачу који јепонудио дужи рокплаћања. 
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6.ОБРАСЦИ КОЈИЧИНЕСАСТАВНИ ДЕОПОНУДЕ 

 

 

6.1.    Образац ПОНУДЕ 

 

ПОН У ДА  БРОЈ од године 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУДОБАРА ПРИРОДНОГГАСА 
ЈН ДОП РП I/13-2016 

 

Наоснову Позиваза подношење понудеза јавну набавкудобараприродног гаса,ЈН ДОП 
РП I/13-2016,објављеногнаПорталу јавних набавкииинтернетстранициНаручиоца 
www.poljosko.edu.rsдана24.07.2016.године 

 

 
1. ПОДАЦИОПОНУЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

 

ПРАВНИ ОБЛИК 
 

 

АДРЕСА ИСЕДИШТЕПОНУЂАЧА 
 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 

 

ОСОБАЗА КОНТАКТ 
 

 

ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС 
 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 
 

 

ПИБ 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

 

НАЗИВ ИШИФРАДЕЛАТНОСТИ 
 

 

БРОЈРАЧУНА 
 

 

НАЗИВ БАНКЕ 
 

Интернетстраницанакојојсудокази 
изчлана77.ЗЈН јавно доступни 
(уколикосе  не достављајууз понуду,а 

акосе дајеизјаване требапопуњавати) 

 

Понуђачсеналази урегиструпонуђачаАПР-а да не 

 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊАПОНУДЕ 

САМОСТАЛНО 

ПОНУДАСАПОДИЗВОЂАЧЕМ 

ЗАЈЕДНИЧКАПОНУДАГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

3. РОКВАЖЕЊАПОНУДЕизраженубројудана одданаотварањапонуда 
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(не можебити краћиод 30данаод дана отварањапонуда) 
 

РОК ВАЖЕЊАПОНУДЕ: 
 

 
4. ПРЕДМЕТ,ЦЕНАИ ОСТАЛИ ПОДАЦИ БИТНИ  ЗАЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА 

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕНАБАВКЕ  ДОБАРА: 

 

200.000 Sm3ПРИРОДНОГГАСА 

 

 

УКУПНАВРЕДНОСТПОНУДЕбезПДВ-а: 

 

 

динара 
 

 

ОСТАЛИТРОШКОВИ: 

 

 

динара 
 

ВРЕДНОСТПДВ-а: 

 

 

динара 

  
УКУПНАВРЕДНОСТПОНУДЕ саосталим 

трошковима иса ПДВ-ом: 

 
динара 

  РОК ПЛАЋАЊА:(не можебити краћиод15данани дужи од 

60 данаоддатума промета) 
данаоддатума промета 

 

Количине су  оквирне и служе само за оцену  понуда, а коначан  обрачун ће се 
извршитипремастварноиспорученимколичинама. 

 
НАПОМЕНА:Образацпонудепонуђачморадапопуни,оверипечатомипотписом,чимепотврђује  да 
сутачниподацикојисунаведени.Уколикопонудуподносигрупапонуђачаобразацпонудепопуњава, 
потписујеи оверавапечатомчлангрупепонуђачакојијеу обрасцуспоразумагрупепонуђачаозначен 
каоносилацпосла. 

Уколикосеподноси понудасаподизвођачемкаообавезанприлогкојипредстављасаставни 

деоОбрасцапонуде,обавезно седоставља попуњен,потписанипечатомоверенОбразацПодацио 
подизвођачу. 

Уколикосеподносизаједничкапонудакаообавезанприлогкојипредставља саставнидео 
Обрасцапонудеобавезно седоставља попуњен,потписанипечатомоверенОбразацПодацио 
понуђачуизгрупепонуђача. 

 
 
 
 
 

Место и датум:                                                     ДАВАЛАЦПОНУДЕ: 
 

 
М.П.Имеипрезиме–читко написано 

 

 
 
 

Својеручнипотписовлашћеног лица 
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Образац ПОДАЦИОПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

НаосновуПозиваза подношењепонудеза јавнунабавку добараприродноггаса, 
ЈНДОП РП I/13-2016,објављеногнаПорталу јавних набавкииинтернетстранициНаручиоца 
www.poljosko.edu.rsдана24.07..2016.године,изјављујемда понудуподносимса 
подизвођачем: 

 
 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

ПРАВНИОБЛИК 
 

 

АДРЕСАИ СЕДИШТЕПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ 
 

 

ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС 
 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 
 

 

ПИБ 
 

 

МАТИЧНИБРОЈ 
 

 

БРОЈ РАЧУНА/ НАЗИВБАНКЕ 
 

Да лије обвезникПДВ-иуколико 
јесте,обавезнонавестибројПЕПДВ 

 

%укупне вредностинабавке која је 
поверена подизвођачу 

 

 

 
Део предметанабавкекојиће 
извршитиподизвођач 

 

ПодизвођачсеналазиурегиструпонуђачаАПР-а да не 
 

НАПОМЕНА: Образацсепопуњаваиподносисамоакосепонудаподносисаподизвођачем. 
Уколикопонуђачнаступасавећимбројемподизвођачаовајобразацфотокопирати, попунитиза 
свакогподизвођачаи доставитиузпонуду. 

 

 
 

Место и датум:                                                               ПОНУЂАЧ: 
 

 
М.П.Име ипрезиме–читко написано 

 

 
 
 

Својеручни потписовлашћеног лица 
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Образац ПОДАЦИО ПОНУЂАЧУКОЈИЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Наоснову Позивазаподношењепонудеза јавнунабавкудобара природног гаса,ЈН ДОП 
РП I/13-2016,објављеногнаПорталу јавних набавкииинтернетстранициНаручиоца 
www.poljosko.edu.rsдана24.07.2016.годинеизјављујемодапонуду подносимокаогрупа 
понуђача,односноподносимо заједничкупонуду: 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

 

ПРАВНИОБЛИК 
 

 

АДРЕСАИ СЕДИШТЕПОНУЂАЧА 
 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕПОНУЂАЧА 
 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ 
 

 

ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС 
 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 
 

 

ПИБ 
 

 

МАТИЧНИБРОЈ 
 

 

БРОЈ РАЧУНА/ НАЗИВБАНКЕ 
 

ДалијеобвезникПДВ-аиуколико 
јесте,обавезнонавестибројПЕПДВ 

 

Имена иодговарајуће 
квалификацијелацакојеће бити 
одговорназа извршењеуговорао 
јавнојнабавци 

 

Подаци  о   обавези  за  извршење 
уговора 

 

 
Понуђачсеналази урегиструпонуђачаАПР-а да не 

 

НАПОМЕНА:Образац попуњавајуи подносе  само они понуђачикоји подносе  заједничку 
понуду.Утомслучајуобразацкопиратиудовољном бројупримерака, попунитиидоставитиза 
свакогпонуђачакојијеучесникузаједничкојпонуди. 

Образацпопуњаваи потписујепонуђач–носилацпосла,односноњеговоовлашћенолице. 

 
Место и датум:                                                                  ПОНУЂАЧ: 

 

 
М.П.Имеи презиме–читко написано 

 

 
 
 

Својеручни потписовлашћеног лица 
 

 
 
 
 

http://www.gerontns.co.rs/
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Образац СПОРАЗУМЧЛАНОВАГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
СПОРАЗУМЧЛАНОВАГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Наоснову Позиваза подношење понудеза јавну набавкудобараприродног гаса,ЈН ДОП 
РП I/13-2016,објављеногнаПорталу јавних набавкииинтернетстранициНаручиоца 
www.poljosko.edu.rsдана24.07.2016.године,овимспоразумомследећичланови групе понуђача: 

 

Редни 
број 

НАЗИВ ЧЛАНАГРУПЕили 
СКРАЋЕНОПОСЛОВНОИМЕ 

 

СЕДИШТЕ ИАДРЕСА 
ОВЛАШЋЕНО 

ЛИЦЕ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

семеђусобноипреманаручиоцуобавезују наизвршењејавненабавкедобараприродног гаса,ЈН 
ДОП РП I/13-2016,чланови групепонуђачасагласнису даодговарајунеограничено 
солидарнопреманаручиоцуиобавезују седаће: 

 

 Члан групепонуђачанаведенподреднимбројем1,у горњојтабели битичлан групе 
којићебитиНОСИЛАЦПОСЛА,односнокојићеПОДНЕТИ ПОНУДУикојиће заступати 
групупонуђачапред наручиоцем и 

 Одређујуописпословасвакогодпонуђачаизгрупепонуђачауизвршењууговора,и точлан 
групепонуђачапод реднимбројем: 

 

1. да извршава  
 

 
 
 

2.  даизвршава:   
 

 
 
 

3.  даизвршава:  
 
 
 
 
 

За чланазаједничкепонуде подреднимбр. 1.угорњој табели 

 
За чланазаједничкепонуде подреднимбр. 2.угорњој табели 

(Овлашћенолице)

 
За чланазаједничкепонуде подреднимбр. 3.У горњојтабели 

(Овлашћенолице)

 

(Овлашћенаособа) 
 

 
НАПОМЕНА:Образацпопуњавапонуђач,члангрупе–носилацпосла,односноњеговоовлашћено 

лице(лицесаОПобрасца). 
 
 
 
 

 

http://www.gerontns.co.rs/
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Образац 6.2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕЦЕНЕ САУПУТСТВОМ КАКОДАСЕ ПОПУНИ 
 

 
 

Ред. 
бр. 

 

 

Назив добра 

 

Јединица 
мере 

 

Укупна 
количина 

Цена 
природног гаса 

Sm3 

Укупнацена 
природног гаса 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4х5) 

1. 
 

ПРИРОДНИГАС 
 

Sm3 
 

200.000 
  

ВРЕДНОСТПДВ-а  

УКУПНА ЦЕНА ПРИРОДНОГГАСАса ПДВ-ом  

 
 

НАПОМЕНА  СНАБДЕВАЧА: 

 

 

Ценаприступаи коришћењатранспортног и дистрибутивногсистемаи ценаза 
тарифниелемент „капацитет“(м3/дан/година)сурегулисанеи одобренеодстранеАгенције 
заенергетику Републике Србијеипримењује се важећанаданфактурисања. 

Ценаприродноггасауговарају сеуУСДза1000Sм3,понудаседостављау РСДпо 
званичномсредњем курсуНБС на дан достављањапонуде. 

 
Упутствоза попуњавањеобрасцаструктурецене: 

 
Понуђачтребада попуниобразацструктурецене на следећи начин: 

колона5 -уписујесе цена добрапојед.мере,без ПДВ-а; 
колона 6-уписујесе укупнаценадобра безПДВ-а; 

- уписује севредност ПДВ-а; 
- уписује сеукупна вредност понуде саПДВ-ом. 

 

 
 

Место и датум                                                             Давалацизјаве–овлашћенолице 
 

 
М.П. 

Име ипрезиме–читконаписано

 

Својеручнипотписовлашћеног лица 
 
 
 
 

Образацструктуре ценепонуђачморада попуни,оверипечатомипотпише,чиме 
потврђуједајесагласансаприменомначинаобрачуна трошкова наведенихутачкама 
обрасцаструктурецене. 

Уколикогрупа понуђача подносезаједничкупонуду,Образац попуњавапонуђач,члан 
групе –носилацпосла,односноњегово овлашћенолице. 
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6.3.    Образац ТРОШКОВАПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

ОСНОВНИПОДАЦИОПОНУЂАЧУ   *подациизАПР-а 

НАЗИВ/      скраћено 

пословноиме 

 

ПРАВНАФОРМА  

 

 

СЕДИШТЕ 

ОПШТИНА МЕСТО УЛИЦА ИБРОЈ 
   

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

 

На основучлана 88. став 1. Закона ојавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012,14/2015и68/2015),асходночлану2.став1.тачка6.подтачка3.Правилникао обавезним 

елементимаконкурсне документације у  поступцима јавних  набавки и начину 
доказивања испуњености услова (”СлужбенигласникРС” бр. 86/2015),узпонудуприлажем 

 
СТРУКТУРУ ТРОШКОВАПРИПРЕМАЊАПОНУДЕ 

за јавнунабавку добараприродног гаса, 
ЈН ДОП РП 
I/13-2016 

 
 

 
(*навеститрошак) 

 

 

динарабезПДВ-а 

Трошковиприбављањасредстава обезбеђења 
 

 

динарабезПДВ-а 

Укупнитрошковибез ПДВ 
 

 

динара 

Вредност ПДВ-а 
 

 

динара 

Укупнитрошковиса ПДВ 
 

 

динара 
 

НАПОМЕНА:Понуђач можедау оквиру понудедоставиукупанизносиструктурутрошковаприпремањапонуде. 
Трошковеприпремеи подношењапонудесноси искључивопонуђачине може тражитиоднаручиоцанакнаду трошкова 
сходночлану 88.став. 2.Законао јавнимнабавкама(„Сл.гласникРС“ бр. 124/2012, 14/2015и 68/2015). Акоје 
поступакјавненабавкеобустављениз разлога који сунастранинаручиоца,наручилацједужан да 
понуђачунадокнадитрошковеизрадеузоркаили модела,ако суизрађениу складу сатехничким 
спецификацијаманаручиоцаитрошкове прибављања средстава обезбеђења.Попуњавање,потписивањеи 
оверавањеовог обрасцасматраће се чиномподношењаЗахтевазанакнаду трошкова. 

Достављање овог обрасцаније обавезно. 
 

 

Место и датум                                             Подносилацзахтева–овлашћенолице 
 

 
М.П. 

 

Имеипрезиме–читко написано
 

 

Својеручни потписовлашћеног лица 
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6.4.    Образац ИЗЈАВЕ ОНЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

ОСНОВНИПОДАЦИОПОНУЂАЧУ   *подациизАПР-а 

НАЗИВ/      скраћено 

пословно име 

 

ПРАВНАФОРМА  

 

 

СЕДИШТЕ 

ОПШТИНА МЕСТО УЛИЦА ИБРОЈ 
   

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

 

На  основучлана26.Законаојавнимнабавкама („Сл.гласник  РС“ бр. 124/2012, 
14/2015  и  68/2015)  и  члана  16.Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне 
докумнетације  у  постуцима  јавних набавкиначину   доказивања   испуњености  услова 
(”Службенигласник РС”бр. 86/2015), 

ПОНУЂАЧ даје:
 

ИЗЈАВУОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ 
 

иподпуномматеријалномикривичномодговорношћу потврђуједа јепонудузајавну 
набавку добараприродног гаса,ЈН ДОП РП I/13-2016,Наручиоца–Пољопривредна школа са 
домом ученика Футог, Царице Милице 2, Футогпо Позиву за подношење понуда објављеном 
на ПорталујавнихнабавкииинтернетстранициНаручиоца www.poljosko.edu.rsдана24.07.2016. 
године, поднео независно, без  договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

Усупротномупознат сам даћесходночлану 168.став1.тачка2)Законаојавним 
набавкама(„Сл.гласник РС“бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)уговор о јавнојнабавци бити 
ништаван. 

 

 
 

Место идатум:                                                   Давалацизјаве–овлашћенолице 
 

 
 

 
М.П. 

 

Имеи презиме–читко написано
 

 
 

Својеручнипотписовлашћеног лица 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Уколикопонудуподносигрупапонуђача Изјаваморабитипотписанаодстране овлашћеног 
лицасвакогпонуђачаизгрупепонуђачаиоверенапечатом.Образацкопиратиу довољномбројупримерака. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gerontns.co.rs/
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6.5.    Образац ИЗЈАВАОПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗАИЗЧЛАНА75.СТАВ2.ЗЈН 
 

 

ОСНОВНИПОДАЦИОПОНУЂАЧУ  *подациизАПР-а 

НАЗИВ/      скраћено 

пословноиме 

 

ПРАВНАФОРМА  

 

 

СЕДИШТЕ 

ОПШТИНА МЕСТО УЛИЦА ИБРОЈ 
   

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

 

Наосновучлана75.став2.Законаојавнимнабавкама(''СлужбенигласникРС'',бр. 

124/12, 14/2015и 68/2015), каоовлашћенолице понуђача, дајем следећу: 

 
ИЗЈАВУ 

 

да сампри састављању Понуде деловодни број:   за јавнунабавку добара
природноггаса,ЈНДОП РП I/13-2016,поштоваообавезекојепроизилазе изважећихпрописао 
заштитинараду,запошљавању иусловимарада,заштити животне средине,каоинемам 
забрануобављањаделатности којајенаснази увреме подношењапонуде. 

 

 

Место и датум                                                                          ПОНУЂАЧ: 
 

 
М.П. 

 

Имеи презиме –читконаписано
 

 

Својеручни потписовлашћеног лица 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена:Уколикопонуду подносигрупапонуђачаИзјавапочлану 75.став2.морабити 
потписана од стране  овлашћеног  лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.Образацкопирати удовољномбројупримерака. 
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7. МОДЕЛУГОВОРА 

 
МОДЕЛУГОВОРАпонуђачморадапопуни,оверипечатомипотпише,чимепотврђује дајесагласан са 
садржиноммоделауговора).Уколикопонудуподносигрупапонуђача,уговорпотписује члангрупепонуђачакоји јеу 
Споразумучланова групепонуђача означенкао члангрупе који ће потписати уговор. 

 

 

УГОВОР ОЈАВНОЈНАБАВЦИ ДОБАРА ПРИРОДНОГ ГАСА 

ЈН ДОП РП I/13-2016 

 

ЗакљученуНовомСаду,између: 
 

1.Пољопривредна школа са домом ученика Футог,Царице Милице бр.2(у даљем тескту: 
Наручилац,Купац), кога заступа директорДушан Гагић,и 

 
2. из,ул.бр.  

 
(удаљемтескту: Снабдевач),кога заступа . 

 

Подационаручиоцу,купцу Подациоснабдевачу 

МАТИЧНИБРОЈ 08042080 МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ 100459701 ПИБ  

БРОЈ РАЧУНА 840-455660-72 БРОЈ РАЧУНА  

ТЕЛЕФОН 021/895-096 ТЕЛЕФОН  

ЕЛ.ПОШТА poljosko.racun@eunet.rs ЕЛ.ПОШТА  

*(акојезаједничкапонудаподациочланугрупепонуђачакојијеносилацпосла) 
 

Основуговора 

БројКонкурсне документације ДОП рп I/13.4-2016 

РеднибројЈН ЈН ДОП РП I/13-2016 

ДатумобјављивањаПозивазаподношењепозиванаПорталу 
јавнихнабавкииинтернет страницинаручиоца 

 

24.07.2016.године 

Број идатумодлуке о доделиуговора: * 

Понуда изабраног понуђача деловодни бројНаручиоца: * 

*пољау табелиОснов уговорапопуњаваНаручилацпре закључењауговора 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан1. 
ПредметУговорајекупопродајаприродноггасасапотпунимснабдевањемза потребе 

Пољопривредне школе са домом ученикаФутогподусловима ина начинутврђенусвојеном 
ПонудомСнабдевача број *од *2016.годинедатојуотвореномпоступкујавненабавкебр.ЈНДОП 
РП I/13-2016којачинисаставнидео 

овог  уговора, овим уговором као и Законом о енергетици („Службени гласник РС“ 
бр.145/2014)удаљемтексту:Закон),Уредбомоусловимаза испорукуприродноггаса (''Сл. 
гласникРС'',бр.47/06, 3/10,48/10,удаљемтексту:Уредба),Правилимаорадутранспортног 
системаоператоратранспортног системаиПравилимаорадудистрибутивногсистема 
операторадистрибутивногсистемачијисесистемикористеза снабдевањегасом(удаљем 
тексту:Правила),Правилимаопромениснабдевача (''Сл.гласникРС'', бр.93/12) идругим 
прописима,каоиактима Снабдевача.*попуњаваСнабдевач 

ОбразацПонуде је саставни деоУговора. 
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Снабдевач  наступа саподизвођачем  
из  ул. ,  који  ће  делимично

извршитипредметнунабавкуито уделу . 
(*попуњавапонуђч, навестиназивиседиштеподизвођача) 

 
ПОЈМОВИ 

 

Члан2. 

ПојединиизразикојисекористеуУговоруимају следећезначење: 
1)  гаснагодина-периодод1.јулаједнегодинеу8:00 часова до1.јула у8:00часова следеће 

године; 
2)  гасна недеља - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по 

средњoевропскомвременупрвогданакалендарскенедељеизавршавасеу8:00часова 
преподнепосредњoевропскомвременупрвогданаследећекалендарскенедеље; 

3)   гаснидан-временскипериодод24часакојипочињеу8:00часовапреподнепо 
средњoевропскомвременубилокогданаизавршавасеу8:00часовапреподнепо 
средњoевропскомвременуследећегдана;приликомпреласкаса"зимскогвремена"на 
"летњевреме"иобрнуто,данћечинити23или25сати,узависностиодслучаја; 

4)гаснимесец- временскипериод којипочиње у8:00 часова пре подне по 
средњoевропскомвременупрвогдана календарског месеца изавршавасеу8:00 часова 
преподнепосредњoевропскомвременупрвогданаследећегкалендарскогмесеца; 

5)  густина- однос масе изапремине гаса(Kg/m³)притемпературиод15°C ипритискуод 
1.01325bar; 

6)   дистрибуцијаприродноггаса-преношењеприродноггасапрекодистрибутивног система 
радииспоруке природноггасакрајњимкупцима,односнодругомдистрибутивном 
систему,анеобухватаснабдевањеприроднимгасом; 

7)  доња топлотнавредност(Hd)-количинатоплоте којанастаје потпунимсагоревањем 
једног кубногметрасувоггасанаконстантномпритиску(1,01325bar,Tn=288,15K),при 
чемусупродуктисагоревањаохлађенидотемпературеизнадтачкерошењаводене 
паре,пасеводена пара изпродукатасагоревањане кондензује;температура од15°C је 
референтнатемпературазаодређивањетоплотневредности; доњатоплотнавредностје 
дефинисанаважећимстандардомSRPSENISO6976иизражавасеуКЈ/m³; 

8)  календарскагодина-периодод1.јануараједнегодинеу8:00часовадо1.јануарау 
8:00часоваследеће године; 

9)  крајњикупац- правноилифизичколицеилипредузетниккојикупује природнигасза 
својепотребе; 

10)молскипроценат- проценатколичине супстанце којасадржитоликомолекула колико 
имаатомау12грамаугљениковогизотопаC12; 

11)оператордистрибутивногсистемаприродноггасаилиОДС-енергетскисубјект који 
обавља делатност дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним 
системомзаприроднигасиодговоранјезарад,одржавањеиразвојдистрибутивног система на 
одређеном подручју, његово повезивање са другим системима и за 
обезбеђење дугорочнеспособности система да испуни потребе за дистрибуцијом 

природноггасанаекономскиоправданначин; 
12)операторсистемаилиОС - оператортранспортног система природног гаса,оператор 

дистрибутивногсистемаприродноггасаиоператорскладиштаприродноггаса; 
13)операторскладиштаприродноггаса  илиОСС-енергетскисубјекткојиобавља 

делатностскладиштењаиуправљањаскладиштемприродноггасаиодговоранјезарад, 
одржавањеиразвој складиштаприродноггаса; 

14)оператортранспортногсистема природноггасаилиОТС- енергетскисубјекткоји обавља 
делатносттранспорта природног гаса иуправљања транспортнимсистемомза 
природнигасиодговоранје за рад,одржавање иразвојтранспортногсистемана 
одређеномподручју,његовоповезивањесадругимсистемимаизаобезбеђењедугорочне 
способностисистема даиспунипотребезатранспортомприродног гаса наекономски 
оправданначин; 
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15) потпуноснабдевање-продајаприродноггасакодкојеколичинаприродноггасаза 
обрачунскипериод нијеутврђенауговоромопродаји,већкрајњикупацима правода 
одредиколичину,наосновуостваренепотрошњенаместупримопредаје; 

16) природнигасилигас-означаваугљоводоникеилисмешуугљоводоникаидругих 
гасова(највећимделомметана)којијена температуриод15°Cинаапсолутном 
притискуод1.01325barпретежноугасовитомстању; 

17)раднидан  -  временски  период  који  почиње  у  8:00  часова   пре  подне по 
средњoевропскомвременубилокогданаосимсуботе,недељеилидржавногпразника и 
завршавасеу 8:00часовапреподнепосредњoевропскомвременуследећегдана; 

18)релативнагустинаприродног гаса- однос густине природног гаса игустиневаздуха 

приједнакимусловиматемпературеипритиска,односнопритемпературиод15°Cи 
притискуод1.01325bar; 

19) сведеникубниметар(Sm³)-означавапротеклузапреминуприродноггасакојасе 
изражаваузапреминскојјединициSm³,доње топлотневредностиод33.338,35kJ/m³, 
притемпературисагоревањаод15°Cитемпературимерењазапреминеод15°Cи 
притискуод1.01325bar(1Sm³=33,33835MJ); 

20)снабдевањеприроднимгасом- продаја природног гаса купцима за њихове потребе 
илирадипрепродаје; 

21) стандардникубниметар(m³)-означаваколичинуприродноггасаизраженогна 
стандарднимусловима,притемпературиод15°Cипритискуод1.01325bar,премаSRPS 
ENISO14532; 

22) транспортприродноггаса-преношењеприродноггасатранспортнимсистемомдо крајњих 
купацаилидругогтранспортног система,дистрибутивних системаилискладишта 
природноггаса,анеобухватаснабдевање; 

23) Wobbe индекс доњи - означава доњу топлотну вредност подељену квадратним 
кореномрелативнегустине. 

 

КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА 
 

Члан3. 
Уговореномиспоруком гасасматрасемаксималначасовнапотрошњаускладуса 

издатимРешењемоодобрењузаприкључењеобјектапотрошача гаса(удаљемтексту: Решење) и 
остваренапотрошња Наручиоца на меступримопредаје. 

Наручилац је упознат  да резервација и наручивање гаса, као и резервација 
капацитетазатранспортидистрибуцијугасањеговој Техничкојспецификацији,Снабдевачу 
стварајутрошаккојиСнабдевачнеможеданадокнадиуколикодође дораскидауговораод стране 
Наручиоца. 

 
НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан4. 
СнабдевачгасоводомиспоручујегасКупцунапаритетуместоиспоруке(МИ)Купца које је 

наведеноуРешењуипредставља мерниуређај. 
 

Члан5. 
Снабдевачје испоручио,а Купацје преузеогас одмахпосле проласка гасакрозједан 

иливишемернихуређајанаместуиспоруке,накончегасвиризицииодговорностпрелазе на Купца. 
Члан6. 

Снабдевач је дужандапочне са испорукомгаса Купцуурокуод15 (петнаест) дана од 
даназакључењаУговора,подусловомдаКупациспуњава обавезеутврђенеЗакономи 
важећимуредбама. 

 

КВАЛИТЕТ 
 

Члан7. 
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Гаскојисе испоручује мора да испуниусловеупогледупритиска,састава,топлотне 
вредности,Wobbeиндексаи другихсвојставаприродноггасаутврђенихпрописимаиПравилима 
ОСначијемсесистемуналазиуговореноместоиспоруке. 

Гас којисе испоручујеКупцуморадабуде такавдадоњиWobbe-овиндекс буде у 
границамаод42-46MJ/m³. 

Својствагасаморајубитиускладусаследећимвредностима: 
Хемијскисастав:метанC1мин.90молскапроцента,етанC2макс.4молскапроцента,пропан 
C3,бутанC4...        макс.2молскапроцента,азот+угљен-
диоксидмакс.5молскапроцента.Садржајсумпора: водоник-
сулфидмакс.5mg/m³,сумпоризмеркаптана    макс. 5,6mg/m³, 
сумпорукупно        макс.20mg/m³. 

Тачкаросеводе: -5°C(на40barg). 
Доњатоплотнавредност:33.500+/-1000kJ/m³. 

Гаскојијесеиспоручује Купцунесмедасадржичврстенечистоће,смолуилисупстанце 
којепроизводесмолуитечностикаоштосуугљоводоници,кондензати,гликоли,водаи слично. 

Снабдевачједужандазасвакиобрачунскипериодпоседујеизвештајоквалитету 

гасаиздатодстранеакредитованелабораторијеидапредметниизвештајдоставиКупцу 
накондостављеногзахтева. 

Снабдевачје дужандаурачунуза испорученигас,поред количиненастандардним 
условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса утврђену за обрачунски 
период. 

 

МЕРЕЊЕИОБРАЧУН 
 

Члан8. 
Количинаиспорученоггасасеутврђујемерењемпротекле запремине,састава, 

квалитета,температурегаса иатмосферског притиска науговореномместуиспоруке,адоња 
топлотна вредностсеутврђује анализомузорака узетих на утврђеномместуузорковања. 

Количинаиспорученоггаса изражавасеуSm
3
. 

 
 

Члан9. 
Уговорне стране сусагласне да сеутврђивање испорученихколичина гасавршина 

местуиспоруке најмање једноммесечно,за гас испорученутокупретходногмесеца,каои при 
промени ценегасаилиприевентуалнојпромениусловаиспорукеускладусаУговором, 
Закономипрописима донетимнаосновуЗакона. 

 

Члан10. 
Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са 

Правилима. 
Услучајукада мерниуређајније мериоколичинегаса,илије регистровање било непотпуно, 

као и у другим случајевима  утврђеним Уредбом, невалидни мерни подаци се 
коригујунаосновупроценеколичинау складусаПравилима. 

У случајупотребе, Снабдевач може за одређени временски период извршити 

привремени обрачун и фактурисати потрошњугасанаоснову планиранихколичинаКупца, без 
очитавања потрошњегаса,причемусе код првог наредногочитавања вршикорекција према 
стварноутрошенимколичинама. 

 

Члан11. 

КупациСнабдевачимајуправо да захтевајуванреднуконтролуисправностимерног уређаја 
ускладуса Правилима,уколикопосумњајууњеговуисправност,причемутрошкове 
ванреднеконтролесносиуговорнастраназа којусеванредномконтроломустановида није 
билауправу. 

Наконизвршеног испитивањамерногуређајаевентуалнакорекцијаобрачуна утрошених 
количинагасавршисеускладусаПравилима. 
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ЦЕНА 
 

Члан12. 
Ценагасаутврђујесе уУСД/1.000Sm3за местоиспоруке,азапрерачунудинаре користићесе  

одговарајућисредњидевизникурс НароднебанкеСрбије на данпромета. 
Науговорену цену гасасезарачунавајутрошковикоришћењатранспорта и дистрибуције 

гаса . 
Цене транспорта и дистрибуције гаса су регулисане и обрачунавају се у складу 

Уговором на основу методологија одобрених од стране надлежног органа у складу са 
Закономпрема тарифамаза: 

1.1. ''енергент"израженудин/Sm3,и 

1.2."капацитет"израженудин/Sm3/дан/година 

Тарифаза "енергент"се примењује напродатуколичинугасаутврђенумерењемна 
местуиспорукеуобрачунскомпериоду. 

Тарифаза"капацитет" сепримењујенамаксималнудневнупотрошњугасанаместу 
испорукеупретходнојкалендарскојгодини,узависностиодравномерностипотрошњеи 
категорије. 

Максималнадневна потрошњагасаупретходнојгодинигденепостојимогућност 
дневногочитавања,израчунавасена основумаксималнеизмерене месечнепотрошњена 
местуиспоруке. 

Годишњаравномерностпотрошњеприродноггасасеутврђујенаосновуподатакао 

потрошњи природног  гаса  на  месту испоруке  и представља  количник збира  остварене 
потрошње природноггаса ујануару,фебруаруидецембрупретходне календарскегодинеи 
укупнепотрошњеприродноггасаостваренеутојгодининатомместуиспоруке(удаљем 
тексту:коефицијентравномерности Кр). 

Подацио годишњој равномерностипотрошњеза ново место испоруке,као иза место 
испоруке које токомпретходне календарске године није остварилопотрошњуприродног гаса, 
утврђују сепремауговоренимколичинамаприродноггасазаместоиспоруке. 

Подациогодишњојравномерностипотрошњезапостојећеместо испорукекојеје 
активираноутокупретходнекалендарскегодинеикојенијеималопотрошњуприродног 
гасаутоку12узастопнихмесеци,утврђујусепремауговоренимколичинамаприродноггаса 
заместоиспоруке. 

"Ванвршна потрошња", у коју се разврставају места испоруке  код којих је 
коефицијент равномерностиКрмањиилиједнак0,20(Кр≤0,20), аколичникмаксималне дневне 
потрошње усвакомод наведенатримесеца- јануар,фебруаридецембари 
максималнедневнепотрошњеприродноггаса,остварених угодини наоснову којесе разврстава 
за местоиспоруке, јемањиилиједнак0,6 (≤0,6); 

"Равномернапотрошња"укојусеразврставају: 

-        местаиспорукекодкојихјекоефицијентравномерностиКрмањиилиједнак0,33(Кр 
≤0,33) и 
-        местаиспорукекодкојихјекоефицијентравномерностиКрмањиилиједнак0,20(Кр 

≤0,20),аколичникмаксималнедневнепотрошњеубилокомоднаведенатримесеца- јануар, 
фебруари децембари максималнедневнепотрошњеприродноггаса,остварених у годинина 
основукоје се разврстава местоиспоруке,је већи од0,6 (Кр>0,6); 

"Неравномернапотрошња",укојусеразврставајуместаиспорукекод којихје 
коефицијентравномерностиКрвећи од 0,33(Кр>0,33). 

Максимална дневна потрошња заместо испорукесааутоматским бележењем 
испорученихдневнихколичинаприродноггасанамерномуређају,утврђујесенаоснову 
остварених дневних потрошњиизпретходне календарске године. 

Заместоиспорукекод којегнепостојимогућностаутоматског бележењаиспоручених 
дневнихколичинаприродноггасанамерномуређају,максимална дневнапотрошњасе 
израчунаватакошто сенајвећиколичникиспорученихмесечнихколичинаупретходној 
календарскојгодинии бројаданаутоммесецу,помножиса одговарајућимкоефицијентом месечне 
неравномерностиКм. 

Вредностикоефицијента месечне неравномерностиКмсу: 
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1)      Км1=1,35 заместоиспоруке из групе "Неравномерна потрошња"; 
2)      Км2=1,20 за место испоруке из групе "Равномерна потрошња" и "Ванвршна потрошња". 

Максималнадневнапотрошњаза новоместоиспоруке,каоиза местоиспорукекоје 
токомпретходнекалендарскегодиненијеималопотрошњуприродноггаса,утврђујесе 
према уговореној максималнојдневнојпотрошњиприродноггаса. 

Максимална дневнапотрошња за постојеће местоиспоруке које је активираноутоку 
претходнекалендарскегодинеикојенијеималопотрошњуприродноггасаутоку 12 
узастопнихмесеци,утврђујесепремауговоренојмаксималнојдневнојпотрошњиприродног 
гаса. 

Износикојисуутврђенинагодишњемнивоу,распоређујусепремабројуобрачунских 
периода. 

Члан13. 

СнабдевачсеобавезуједаопромениусловапродајеобавестиКупца уразумномроку 
преприменеизмењенихусловапродаје,изузевуслучајудавањаКупцу повољнијихуслова 
продаје,причемусеобавештењемсматра иобјављивањеинформације прекосредстава јавног 
информисања. 

ФАКТУРИСАЊЕИ ПЛАЋАЊЕ 
 

Члан14. 
Фактурисање испоручених  количина гаса врши се  једном месечно, при чему  се 

датумомпромета сматрапоследњиданумесецу,однoснодатумванредногочитавањапри 
евентуалнојпромениусловаиспоруке. 

Снабдевач јеобавезандафактуришеиспорученигасурокуод10(десет)данаод 
датумапромета.

Купац  јеобавезан  да издати  рачун  плати у  року  од   
промета.*бићепреузетоизобрасцаПонуде 

*данаоддатума

Уколикосепоследњиданрокаплаћањапоклапасанераднимданом, рокплаћањасе 
продужавадопрвогнаредног радногдана. 

Свеевентуалнерекламацијерачуна,Купацје дужандадоставиСнабдевачуписаним 
путемурокуод8данаоддатума пријемарачуна,упротивномсматраседајерачун прихваћенод 
стране Купцау целости. 

ОбавезеНаручиоца изовогуговоракоједоспевајуу нареднојбуџетскојгодинибиће 
реализованенајвишедоизноса финансијскихсредставакојаћеНаручиоцубитиодобрена за 
нареднубуџетскугодину. 

 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕИСПУЊЕЊАОБАВЕЗА 

 

Члан15. 
Наручилацће као средство обезбеђењаплаћања доставитиСнабдевачубланко соло 

меницусапотврдоморегистрацијиистихкодпословнебанке,меничноовлашћење, 
картондепонованихпотписа лицаовлашћенихза потписивањеи потврдуопредаји менице. 

Снабдевач,   најкаснијеурокуод10данаодданапотписивањауговора,предаје 
Наручиоцуудепозитбезусловну,неопозиву,наплативупопрвомпозиву,   регистровану 
бланкосоломеницусерије саменичнимовлашћењемнаизносод10%од вредности  
уговорабезПДВ-а,сарокомважностикојијетридесет  данадужи  оддана окончањареализације 
уговора,којапредстављасредствофинансијскогобезбеђењаикојом се гарантује доброизвршење 
посла,односноиспуњење свих  уговорних обавеза. 

Истовремено,сапредајомменицеименичноговлашћењаизстава 1.овогчлана, 
СнабдевачсеобавезуједаНаручиоцупредаикопијукартонаса депонованимпотписом 
овлашћеноглицаСнабдевача,овереногкодпословнебанкеи копијузахтева/Потврду пословне 
банке да је достављена меница  заведена у Регистар меница и овалашћења Народне банке 
Србије. 

НЕИСПУЊАВАЊЕИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕОБАВЕЗА 
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Члан16. 
У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, и тиме 

проузрокује штетудругојуговорној страни,дужна је даштетунадокнади. 
УколикоКупацнеизмирујесвојеуговорнеобавезе,Снабдевачимаправодаобустави 

даљуиспорукугаса ускладусаУредбомипрописимадонетимускладуса Законом. 
Обуставомиспорукеизстава1.овогчлана,непрестајеУговор,аупериодуобуставе 

испоруке,Купацимаобавезекојесеодносенаприступсистемуузависностиодуговорених услова 
испоруке гаса. 

Услучајуобуставеиспорукегасасходноставу1.овогчлана,објекатКупцаћебити 
искљученсасистемаподусловимаутврђенимУговором,Законом,Уредбомипрописима 
донетимна основу Закона. 

Трошкове искључења иевентуалногпоновногукључења сноси Купацидужанје даих 
платиускладусаиздатимзадужењем Снабдевача. 

 
Члан17. 

Купацће наплатитименицузадоброизвршењепослауслучајудаСнабдевачне испоручи 
природни гас под условима и на начин утврђен овим  уговором и усвојеном 
понудомСнабдевача. 

 

Члан18. 
Услучајудоцње уизвршењуобавезе плаћања,Купацједужанда поред главнице 

платиСнабдевачуикамату увисинизаконскезатезне камате ускладуса достављеним 
обрачуномСнабдевачаурокуод 8 (осам) дана од дана испостављањаистог. 

Плаћање се урачунавапрема редудоспевањарачунана наплату.Уколико Купац 
поред главнице дугујеитрошковеикамате,прво сеотплаћујутрошкови,затим каматеи 
најзад главница. 

Камата сеобрачунавана износ дугаод датумадоспећа рачунана наплатудо дана 
исплате,итопостопиутврђенојзаконом. 

 

ПОРЕМЕЋАЈИ УИСПОРУЦИ 
 

Члан19. 
У  случају  краткотрајних  поремећаја  у  снабдевању  гасом  услед  хаварија, 

непредвиђенихоколностинагасоводномсистемуидругихоколностикојезапоследицу 
имајусмањењеиспоруке,уциљуочувањасигурностигасоводногсистемапримењиваћесе 

мере ограничењапрописане УредбомиЗаконом. 
 

ВИША СИЛА 
 

Члан20. 

Сматраће се да је наступилодејствовише силе,уколикодође допожара,поплаве, 
земљотреса,експлозије илиоштећењагасоводногсистемауРепублициСрбији,каоиуслед аката 
надлежнихдржавнихоргана. 

Сматраћеседајенаступилодејствовишесилеикаддођедопрекидатранспорта увозног 
гаса,каоиуслучајудејства више силена гаснимобјектимаиинсталацијама Купца. 

Наступање више силене утичена обавезу плаћања Купца за испорученигас. 
 

УСЛОВИ ИНАЧИН ОБУСТАВЕИСПОРУКЕ 
 

Члан21. 
СнабдевачимаправодаКупцуобуставииспорукугасуслучајевимаиподусловима 

утврђенимУговором,Законом,Уредбомипрописима донетимнаоснову Закона. 
Купцусеможеобуставитииспорукагасаинањеговзахтев,подусловимаутврђеним 

Уговором,Законом,Уредбомипрописима донетим на основу Закона. 
 

ИЗМЕНЕИДОПУНЕУГОВОРА 
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Члан22. 
Изменеидопуне овог уговора закључујусе искључиво уписанојформи: 

1) на основуизмене законских иподзаконскихпрописа илиусловаСнабдевача, 

2) на основуизмена идопуна уговора саснабдевачима Снабдевача,ОТС,ОДСили ОСС. 
Уколикодође допроменаусловакоришћењатранспортнихили дистрибутивних 

системакојисе користе за испорукугасадоместапримопредаје Купцу,продајна ценасе 
мењапоаутоматизмуускладусаодобренимрегулисанимценамаинаведенапроменацене се 
нећесматратиизменомилидопуномУговора. 

 

ТРАЈАЊЕ И РАСКИДУГОВОРА 
 

Члан23. 
Oвајуговор се закључује на период од годинудана од дана закључења уговора и 

сматра се закљученим  када га потпишуовлашћена лица  уговорних страна, аако  није 
потписанистогдана,Уговорсесматразакљученимнадандругогпотписаповременском 
редоследу. 

Уговорпрестаје даважиистекомуговореногрокаизпретходногстава,осимуколико 
уговорнестранепре истекауговореногрока сагласномвољомуписаномоблику,продуже 
његововажење,само изузетноинемењајућиусловеизуговора, услучајудаНаручилациз 
објективнихидозвољенихразлоганеодаберепонуђачазанареднипериод,односноза 

2017.годину. 
Уговорсе можераскинутиспоразумно,писменомсагласношћууговорнихстранаиу 

случајевима предвиђенимЗакономо облигационимодносимаРепублике Србије. 
СтранакојараскидаУговорједужнадапретходноиспунисвоје доспеленовчане 

уговорнеобавезеилисе усупротномУговорнећесматратираскинутим. 
Уговорнестранесагласноконстатују дајеСнабдевачпре закључењаовогуговора 

обавестиоКупцао могућностимапромене снабдевача ускладуса Законом. 
Променаснабдевачавршисеупоступку,подусловимаиуроковимаутврђеним 

Правилимаопромениснабдевача. 
 

ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА 
 

Члан24. 

Уговорна страна кодкојеједошлодостатуснепромене,дужнаје даотомеодмах 
писменообавестидругууговорнустранууздоставурелевантнихдоказа. 

Уколикозбогпроменепрописа,oдлуканадлежнихорганаилиактивностиједнеили 
обеуговорнестране, дођедопроменеправногстатуса,обавезенасталеизовогуговора 
аутоматскипрелазенаправне следбенике. 

Преношењеправавршисеурокуод5(пет)данакадаправниследбеникобавести 
другууговорнустранудазамењујеправногпредходникауУговоруиотомепружипотребне доказе. 

Уговорна страна која будеиницирала преносправаиобавезаобавестићедругу 
уговорнустрануотомеблаговремено,узистовременодостављањеподатакаидокумената 

којисеодносенапреносправаиобавезаикојидоказујудаћепреузималацправаиобавеза 

битиспособандаупотпуностиизвршаваобавезекоје преузимана основуУговора. 
 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 
 

Члан25. 
Снабдевачједужандаускладусаодредбомчлана77.Законао јавнимнабавкама 

(''СлужбенигласникРС'', бр.124/12,14/2015и68/2015) безодлагањаписменообавести 
Наручиоцаобилокојојпромениувезисаиспуњеношћуусловаизпоступкајавненабавке, 

којанаступидодоношењаодлуке,односнозакључењаУговора,односнотокомважења 
уговора ојавној набавциидаје документује на прописаниначин. 

 

 



 

 

33 
 

ЗАВРШНЕОДРЕДБЕ 
 

Члан26. 
Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати 

договором,аусупротномуговарајунадлежностстварнонадлежног суда уНовомСаду. 
ЗасвеодносеизмеђууговорнихстранакојипроистекнуизприменеУговора,анису 

Уговоромпосебнорегулисани,непосредноћесеприменитиодговарајућеодредбеЗаконао 
облигационимодносима,каоипрописаиз члана 1.овогУговора. 

 

Члан27. 
Снабдевач иКупацсеобавезујудачувајукаопословнутајнукомерцијалне, техничке, 

финансијске идруге податке којисуимдоступниуреализацијиовогуговора. 
 

Члан28. 

Уговорјесачињену6(шест)истоветнихпримеракаодкојихКупацзадржава4 (четри) 
примерака а Снабдевач 2 (два) примерка. 

 
 
 
 

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                      ЗАСНАБДЕВАЧА: 
 

 
 

директор 
Душан Гагић 
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8. УПУТСТВОПОНУЂАЧИМА КАКОДА САЧИНЕПОНУДУ 

 

1.       ПОДАЦИ ОЈЕЗИКУ НАКОЈЕМ ПОНУДАМОРАДАБУДЕ  САСТАВЉЕНА   
 

Понудаидокументацијакојасеодносинапонудуморабитисастављенанасрпском језикуи 
поступакотварањапонуда севоди насрпскомјезику. 

 

2.        НАЧИН  ПО ДНОШЕЊА  ПО НУДЕ   
 

Понудасесачињаватакоштопонуђачуписујетраженеподаткеподаткеуобрасце који 
сусаставнидеоКонкурсне документације. 

Понуда морабитијасна,прецизнаи недвосмислена. 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Позиву за подношење 

понуде,КонкурснојдокументацијиодносноуУпутствупонуђачимакакодасачинепонуду, 
евентуално наканднообјављеним изменама и допунама Конкурсне документације и 
додатнимпојашњењима. 

Понуда мора да садржи исве документе и доказе које је Наручилацтражио како би се 
утврдилаиспуњеностобавезнихидодатнихуслова,оценилаозбиљностиквалитетпонуде, 
односноустановила квалификованостпонуђача. 

Исправкагрешакаупопуњавањуобрасцапонудеидругихприложенихобразацаи изјава 
морасеоверити иницијалима особе која јепотписалапонудуи печатомпонуђача. 

Свиобрасциморајубитичиткопопуњени,оверенипечатомипотписаниодстране 
овлашћеноглица понуђача(лицеовлашћеноза заступање). 

Уколикообрасцепотписујелицекојенијеуписаноурегистаркаолицеовлашћеноза 
заступање, потребноје узпонудудоставити овлашћењезапотписивање. 

Акопонуђачсамосталноподносипонудуовлашћенолицепонуђачапотписујеи 
оверавапечатомсвеобрасце. 

Ако понуђачподноси понуду са подизвођачем  овлашђено лице понуђача потписује 
и оверавапечатомсвеобрасце. 

Ако понудуподноси група понуђача – заједничка понуда овлашћено лице 
понуђачакоји јеуспоразумугрупепонуђачаозначенкаоносилацпосла,потписује и оверава 
печатомсвеобрасце. 

СвеИзјаведатеподматеријалномикривичномодговорношћупопуњавају,потписују и 
оверавајусвичланови групе. 

ПотребнадокументасложитипремаредоследуизтабелеОбавезнасадржина 
понуде: 

Обавезна садржинапонуде: 

1. Образац Изјава оиспуњеностиуслова изчлана 75. ЗЈН 

 Образац Изјаваподизвођача оиспуњености условаизчлана75.ЗЈН 

2. Доказ оиспуњеностиуслова из члана 75став1.тачка5) 

3. Образац ПОНУДА 

 Подациоподизвођачу 

 Подациопонуђачу који јечлан групепонуђача 

 Споразумчлановагрупе понуђача 

4. Образац Структуре цене 

 Образац Трошковиприпреме понуде (нијеобавезан) 

5. ОбразацИзјаваонезависнојпонуди 

6. Образац Изјава опоштовањуобавезаиз чл.75.ст.2. ЗJН 

7. Модел уговора 

8. Средствообезбеђењасасвимприлозима 
 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
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Пожељно  је  да сви  документи поднети у понуди  буду повезани у целину и 
запечаћени,тако да сенемогунакнадноубацивати,одстрањиватиилизамењивати 
појединачнилистови,односноприлози,ада се виднонеоштетелистови илипечат. 

Понудеса припадајућомдокументацијом,подносесеу затворенојковертииликутији, 
затворене на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу 
утврдитида сепрвипутотвара. 

Понуде се достављају лично преко писарнице (радно време писарнице је од 
понедељкадопеткаод07.00до15.00часова)или поштомнаадресу: 

Пољопривредна школа са домом ученика Футог,21410Футог,ул.Царице Милице 
бр.2.са назнаком:„ПонудазаЈАВНУНАБАВКУДОБАРАПРИРОДНОГГАСА,ЈНДОП РП I/13-
2016–НЕОТВАРАТИ“- најкасније до 23.08.2016.године до 10,00часова 

Уколикопонуђачпонуду подносипутемпоштеморадаобезбедидаистабуде 
примљенаодстранеНаручиоца доназначеног датума и часа. 

Наполеђинипошиљкенавестиназивиадресупонуђача,бројтелефонаиимеособе 
законтакт.Услучајудапонудуподносигрупапонуђача,наковертииликутијијепотребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести  називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 

Понудасесматраблаговременомуколико  је  примљена  од стране  Наручиоца  до 
датума и часаназначеногуПозивузаподношењепонуда. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда којанијепримљенаодстранеНаручиоца до 

назначеногдатума и часа.Неблаговремене понуде нећебити разматране инеотворене ће се 
вратитипонуђачу. 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда обавиће се у  просторијама Пољопривредне школе са домом 
ученика Футог, Царице Милицебр.2,последњег данароказа подношењепонуда   назначеногу 
Позивузаподношењепонудаодносно 23.08.2016.године у 10,30часова иевентуалним 
обавештењимаопродужењу роказаподношењепонуда,обављеним наПорталу јавних набавки, 
www.portal.ujn.gov.rsиинтернетстраници Наручиоца www.poljosko.edu.rs 

Представниципонуђачамогуучествоватиу поступку отварањапонудаузприлагање 
писменоговлашћењазалицекојећеприсуствоватиотварањупонуда,акојесепредаје 
Комисијипре отварањапонуда.Уколикопредставникпонуђачанема писменоовлашћењеза 
учешће у поступку,исти ћеимати статусопште јавности. 

 

3.    ОБАВЕШТЕЊЕОМОГУЋНОСТИДАПОНУЂАЧМОЖЕДАПОДНЕСЕПОНУДУЗА 
ЈЕДНУИЛИВИШЕПАРТИЈАИУПУТСТВООНАЧИНУНАКОЈИПОНУДАТРЕБАДА 
БУДЕПОДНЕТА,УКОЛИКОЈЕПРЕДМЕТ ЈАВНЕНАБАВКЕОБЛИКОВАНУВИШЕ ПАРТИЈА 

 

Ованабавканијеобликованапо партијама. 
 

4.   ОБАВЕШТЕЊЕОМОГУЋНОСТИПОДНОШЕЊА ПОНУДЕСАВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО 
ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО 

 

Подношењепонудесаваријантама ниједозвољено. 
 

5.    НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ   (члан а  87. став 6ЗЈН)   
 

Понуђачможе,у рокузаподношењепонудадаизмени,допуниилиопозовесвоју понуду 
наконподношења,подусловом даНаручилацпримиписменообавештењеоизмени или 
повлачењупонуде. 

Понуђачједужандајасноназначи   којидеопонудемењаодноснокојидокумент 
накнаднодоставља. 

Писанообавештењеоизмени,допуниилиопозивупонудесеподносинаадресу 
Наручиоца(Пољопривредна школа са домом ученика Футог„Футог, Царице Милице 
бр.2НовиСад)путемпоште илинепосреднопрекописарнице,саобавезномназнаком „ИЗМЕНА 
ПОНУДЕилиДОПУНА ПОНУДЕ илиОПОЗИВПОНУДЕзаЈНДОП РП I/13-2016“. 

У супротном понуда сенеотворенавраћапонуђачу. 
Ниједна понуданеможебитимењананитиповученаупериодуизмеђуистекароказа 

подношење понудеи истека рока важења понуде. Повлачење утом периоду има за 
последицунаплатусредстваобезбеђењапонуде. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.poljosko.edu.rs/
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Уколикосеизменапонудеодносинапонуђенуцену,ценамора битиизраженау динарском 
износу,анеупроцентима. 

 

6.   ОБАВЕШТЕЊЕДА ПОНУЂАЧКОЈИЈЕСАМОСТАЛНОПОДНЕОПОНУДУНЕ МОЖЕ 
ИСТОВРЕМЕНО ДАУЧЕСТВУЈЕУЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ  ИЛИКАО ПОДИЗВОЂАЧ, 
НИТИДАУЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 

 

Понуђачможедаподнесесамоједнупонуду. 
Понуђачкојијесамосталноподнео понудунеможеистовремено даучествујеу заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничкихпонуда. 

УОбрасцупонудепонуђачнаводинакојиначинподносипонуду,односнодали понуду 
подносисамостално,иликаозаједничку понуду групепонуђача,илиподноси понуду са 
подизвођачем. 

Наручилацћеодбити свепонуде којесуподнетесупротнозабраниизпретходног 
ставаовеподтачке(члан87. став4.). 

 

7.   ПО НУДА СА ПО ДИЗВОЂАЧЕМ   
 

Понуђач,уколико ангажује подизвођача, дужанједанаведе: 
-         да ћеделимично извршењенабавкеповеритиподизвођачу, 
-         називподизвођача,односноосновнеподатке оподизвођачу, 
-         проценатукупневредностинабавкекојићеповеритиподизвођачукојинеможе бити већи 
од50% каои 
-         деопредметанабавкекоји ћеизвршити прекоподизвођача. 

Понуђачједужан данаручиоцу,нањеговзахтев,омогућиприступкодподизвођача 
радиутврђивањаиспуњеностиуслова.Понуђачједужандазаподизвођачедоставидоказе 
оиспуњеностиобавезнихусловаизчлана75.став1.тачке1)до4)ЗЈНичлана76.,адоказ 
оиспуњеностиусловаизчлана75.став1.тачка5)ЗЈНзадео набавкекојићеизвршити преко 
подизвођачакојем јеповериоизвршењетог деланабавке. 

Уколикоуговоризмеђунаручиоцаи понуђачабудезакључен,тајподизвођачћебити 
наведенууговору. 

Понуђачупотпуностиодговара наручиоцузаизвршењеобавезаиз поступкајавне 
набавке,односнозаизвршењеуговорнихобавеза, безобзиранаброј подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава,пренетидоспелапотраживањадиректноподизвођачу,задеонабавкекојасе 
извршавапреко тог подизвођача. 

 

8.   ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 

Понуду можеподнети групапонуђача.Свакипонуђачизгрупепонуђачаморада 
испуниобавезнеусловеизчлана75.став1. тач.1)до4)овогзакона,а додатнеуслове сходночлану 
76.Зкона,испуњавају заједно.Условиз члана 75.став 1.тачка5)овогзакона дужан је да испуни 
понуђачиз групепонуђачакојем је повереноизвршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеносттог услова. 

Саставни деозаједничкепонуде јеспоразумкојимсепонуђачи из групемеђусобнои према 
наручиоцуобавезује на извршењејавненабавке, а који обавезносадржиподатке о: 
1.       чланугрупекојићебитиносиладпосла,односнокојићеподнетипонудуикојиће 
заступатигрупупонуђачапред наручиоцеми 
2.       описпословасвакогод понуђачаизгрупепонуђачау извршењууговора. 

Понуђачикојиподнесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарнопрема 
наручиоцу. 

СвеИзјаведатеподматеријалномикривичномодговорношћупопуњавају,потписују 
и оверавајусвичланови групе. 

Уколикопонуду подносигрупапонуђача, ОПобразац лица овлашћеногзазаступање 
доставити засвакогчланагрупепонуђача. 

 

9.    НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХЗАВИСИПРИХВАТЉИВОСТПОНУДЕ 
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Начин плаћања: вирмански, нарачунснабдевача. 
Рок плаћања: не можебити краћи од45данани дужи од60данаоддатума промета. 

Авансноплаћањениједозвољено. 
ОбавезеНаручиоца изовогуговоракоједоспевају у нареднојбуџетскојгодинибиће 

реализованенајвишедоизноса финансијскихсредставакојаћеНаручиоцубитиодобрена 
занареднубуџетскугодину. 
Гарантнирок:СнабдевачиНаручилацсу дужни поштовати свезаконскеиподзаконскеакте 
коједефинишетржиште природним гасом. 
Рок важењапонуде: 

Рок важењапонудене може бити краћи од30данаод данаотварањапонуда. 
Услучају истекарокаважењапонуде,Наручилацједужандау писаномоблику затражи 

одснабдевача продужењерокаважењапонуде. 
Снабдевачкојиприхватизахтевзапродужењерокаважењапонуденаможемењати 

понуду. 
 

10.     ВАЛУТАИНАЧИННАКОЈИМОРАДАБУДЕНАВЕДЕНАИИЗРАЖЕНАЦЕНАУ ПОНУДИ 
 

Ценаморабитиисказанау динарима,саибезпорезанадодату вредност,према важећој 
ценинаданотварањапонуда. 

Снабдевачможеисказатицену у странојвалути,апрерачуну динарекористићесе 
одговарајући средњи девизни курсНародне банке Србије наданпромета. 

Цена приступа и коришћења транспортног и дистрибутивног система и цена за 
тарифниелемент „капацитет“(м3/дан/година)сурегулисанеи одобренеодстранеАгенције 
заенергетику Републике Србијеипримењује се важећа наданфактурисања. 

ЦенаприродноггасауговарајусеуУСДза1000Sм3,понудаседостављауРСДпо 
званичномсредњем курсуНБС на дан достављањапонуде. 

Понуђенецене морајубити јасноичитко исписане. 
Свакаевентуалнаизменаипреправкавећуписанецене,мора битипрафиранаи 

оверенаодстранепонуђача,тако данедоводи усумњу,која одуписанихценаважи. 
Утокуоцењивањапонуде,Комисијаћевршитииконтролурачунарскихоперација 

понуђача,акаомеродавну,узимати јединичнуцену. 
Акојеупонудиисказананеуобичајенонискацена,Наручилацћепоступитиускладу 

сачланом92.Законаојавнимнабавкама(„Сл.гласникРС“бр.124/2012,14/2015и68/2015) 
односнотражићеобразложењесвихњенихсаставнихделовакоје сматрамеродавним. 

 

11.     ПОДАЦИ ОВРСТИ,САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,ВИСИНИИРОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊАИСПУЊЕЊАОБАВЕЗАПОНУЂАЧА 

 
Врста: Средство обезбеђењакојим понуђач обезбеђује  добро  извршење посла, односно 
обезбеђујеизвршењесвихуговорнихобавеза  (предајесамопонуђачкомеје додељен 
уговоритоприликомзакључењауговора,НЕПРЕДАЈЕСЕУЗПОНУДУ): бланко,соло 
меницасаменичнимписмом/овлашћењем,депокартоном,овереномкодпословнебанкеи копијом 
захтева/потврде зарегистрацију менице,као гаранција задобро извршењепосла, 
односнокао гаранција за извршење свих уговорних обавеза. 

Средство обезбеђења за  добро извршење  посла, односно за извршење свих 
уговорнихобавезапредајеСАМОпонуђачкомеједодељенуговор,значиНЕПРЕДАЈЕ СЕ 
УЗПОНУДУ, негоурокуод10(десет) данаодданапотписивањауговора. 

МеницаморабитирегистрованауРегиструменицаНароднебанкеСрбије,акао 
доказпонуђачузменицудостављаважећукопијузахтева/Потврдепословнебанкедаје 
достављенаменицазаведенау РегистарменицаиовлашћењаНБС,ускладу саОдлукомо 
ближимусловима,садржинииначинувођењаРегистраменицаиовлашћења(„Сл.гласник 
РС“56/11и80/2015)ифотокопијукартонадепонованих потписалицакојаимају депоноване 
потписеу банциу којојпонуђачимаотворентекућирачун,овереногодстране пословне банке. 
Садржина:Бланко соло меница морабитибезусловна,плативанапрвипозив,не можесадржати 
додатнеусловезаисплату,краћероковеодроковакоје јеодредиоНаручилац, мањи износ од 
оногакоји је одредио Наручилац или промењену месну  надлежност за решавањеспорова. 
Бланко соло меница морадасадржипотписи печат понуђача. 
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Менично писмо/овлашћење обавезноморадасадржи(поредосталихподатака) и 
тачанназивкорисникаменичногписма/овлашћења(Наручиоца),предметјавненабавке – бројЈН 
и називјавненабавке,износнакоји се издаје–10%одукупне вредности уговора иу 
динаримабезпдв,санавођењемрокаважности–којије30данадужиодданаокончања реализације 
уговора. 

Менично писмо/овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације, 12. 
Образац МЕНИЧНООВЛАШЋЕЊЕ ЗАДОБРОИЗВРШЕЊЕПОСЛА. 
Начин подношења:приликом закључењауговора. 
Висина: 10%одукупне вредности уговораиизраженаудинарима,безПДВ-а. 
Рок трајања:30данадужи од данаокончањареализације уговора. 

Наручилацјеовлашћендауновчигаранције датеприликомпотписивањауговорао јавној 
набавци,акопонуђачнеизвршавасвеуговорнеобавезе. 

Меницаморабитиоверена печатомипотписана  од странелицаовлашћеног за 
заступање,априликом попуњавањаменицениједандеопечата,ни једнослово/бројили део 
истихнесмеда пређенабели рубкоји уоквирује меницу. 

 

12. ЗАШТИТАПОВЕРЉИВОСТИПОДАТАКАКОЈЕ НАРУЧИЛАЦСТАВЉАПОНУЂАЧИМА 
НАРАСПОЛАГАЊЕ,УКЉУЧУЈУЋИИЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

ПредметнанабавкаНЕсадржиповерљивеинформације. 
 

13.НАЧИН  ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНАЦИЈЕ  И ПЛАНОВА:/   
 

14. ДОДАТНЕИНФОРМАЦИЈЕИЛИПО ЈАШЊЕЊАУ  ВЕЗИ САПРИПРЕМАЊЕМ ПО НУДЕ  
 

Заинтересованолице може,уписаномобликутражитиодНаручиоцадодатне 
информације или појашњењаувези са припремањем понуде, најкасније пет дана преистека 
рока заподношењепонуде. 

Захтевзадодатнеинформације,саобавезномназнаком„ПитањазаКомисију за 
јавнунабавкудобара природноггаса, ЈНДОП РП I/13-2016“можесе упутити наручиоцу: 

• писаним путем, односнопутемпоштеили непосреднопрекописарниценаадресу 
наручиоца(Пољопривредна школа са домом ученика Футог„Футог, Царице Милице 
бр.2,Нови Сад) или 

• путемелектронскепоште, наадресу:poljosko.racun@eunet.rsили 
• путемфакса, наброј 021/893-900 
Наручилац  ће  у   року   од  три  дана  од   дана  пријема  захтева  за  додатним 

информацијамаилипојашњењимаувезисаприпремањемпонуде,одговоробјавитина 
Порталујавнихнабавки и насвојој интернет страници. 

Комуникација у поступку  јавне набавке  вршиће се на начин одређен чланом 20. 
Законаојавнимнабавкама („Службени гласникРС“, бр.124/12, 14/2015и 68/2015). 

Тражењедодатнихинформација или појашњењателефономније дозвољено. 
 

15.ДОДАТНАОБЈАШЊЕЊАОДПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДАИКОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧАОДНОСНО ЊЕГОВОГПОДИЗВОЂАЧА 

 

Наручилацможеприликом стручнеоценепонуда дазахтеваодпонуђача додатна 
објашњењакоја ће мупомоћи припрегледупонуде. 

Наручилацможеда вршииконтролу(увид)кодпонуђачаодносноњеговог подизвођача. 
УколикоНаручилацоценида супотребна додатнаобјашњењаилије потребно изршити 

контролу(увид) код  понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац  је 
понуђачуоставитипримеренрокдапоступипопозивуодносноомогућиНаручиоцуконтролу 
(увид)код понуђачакаои кодњеговог подизвођача. 

Наручилацможе,уз сагласностпонуђача,да изврши исправке рачунских грешака 
уоченихприликом разматрањапонуде поокончаномпоступкуотврања понуда. 

У случајуразлике измеђујединичнеи укупне цене,меродавнајејединична цена. 
Акосепонуђачнесагласи саисправкомрачунских грешака,наручилацће његову 

понудуодбити каонеприхватљиву. 
Наручилацнеможедазахтева,дозволиилипонудипроменуелеменатапонудекоји 

суодзначајазаприменукритеријумазадоделууговора,односнопроменукојомбисе 
 
 

mailto:poljosko.racun@eunet.rs
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понудакоја je неодговарајућаилинеприхватљиваучинилаодговарајућом,односно 
прихватљивом,осимако другачијенепроизилази изприродепоступка јавненабавке. 

 

16.  КОРИШЋЕЊЕПАТЕНТАИОДГОВОРНОСТЗАПОВРЕДУ  ЗАШТИЋЕНИХПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХЛИЦА 

 

Накнадузакоришћењепатената,каоиодговорностзаповредузаштићенихправа 
интелектуалне својинетрећихлица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИНИ РОКЗАПО ДНОШЕЊЕЗАХТЕВАЗАЗАШТИТУ  ПРАВАПО НУЂАЧА   
 

Услучају дапонуђачсматрадасумуупоступку јавненабавкеповређенаправаможе 
сходночлану148.и149. Законаојавнимнабавкама(„СлужбенигласникРС“,бр.124/2012, 
14/2015и 68/2015),поднетиНаручиоцу и исти доставити Републичкојкомисијизахтевза 
заштитуправа у поступцима јавнихнабавки. 

ПодносилацзахтевазазаштитуправаједужандабројрачунаБуџетаРепублике 
Србијеуплатитаксууизносуод120.000,00динара,акосезахтевзазаштитуправаподноси 
пре,односнопослеотварањапонудаиакопроцењенавредностјавненабавкенијевећаод 
120.000.000,00динара.Каодоказоуплатитаксе,усмислучлана151.став1.тачка6) ЗЈН, 
прихватиће се: 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која 
садржиследећеелементе: 

(1)дабудеиздатаодстранебанкеидасадржипечатбанке;(2)дапредстављадоказо 
извршенојуплатитаксе,штозначи да потврда морадасадржиподатакда је налогзауплату 

таксе,односноналогзапреноссредставареализован,каоидатумизвршењаналога.* Републичка 
комисија         можедаизвршиувидуодговарајућиизводевиденционограчуна 

достављеногодстранеМинистарствафинансија–Управезатрезоринатајначин 
додатнопроверичињеницудалијеналогзапреносреализован..(3)изностаксеизчлана 

156.ЗЈН чијасеуплатаврши;(4)бројрачуна:840-30678845-06;(5)шифруплаћања:153или 
253;(6)позивнаброј:подацио бројуилиознацијавненабавкеповодомкоје сеподноси 
захтевзазаштитуправа;(7)сврха:ЗЗП;називнаручиоца;бројилиознакајавненабавке 
поводомкојесе подносизахтевзазаштиту права;(8)корисник:буџетРепубликеСрбије;(9) 
називуплатиоца,односноназивподносиоца захтевазазаштитуправазакојегјеизвршена 
уплататаксе;(10)потписовлашћеноглицабанке.2.Налогзауплату,првипримерак, 
оверенпотписом овлашћеноглицаи печатомбанкеили поште,који садржи и све друге 
елементе изпотврдео извршенојуплатитаксенаведенеподтачком1.3.Потврдаиздатаод 
странеРепубликеСрбије,Министарства финансија,Управезатрезор,потписана и 
оверенапечатом,која садржисвеелементеизпотврдеоизвршенојуплатитаксеизтачке1, 
осимонихнаведенихпод(1)и(10),заподносиоцезахтевазазаштитуправакојиимају 
отворен рачун уоквируприпадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управизатрезор(корисницибуџетских средстава,корисницисредставаорганизацијаза 
обавезносоцијалноосигурањеидругикорисницијавних средстава);4.Потврдаиздатаод стране 
Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплатитаксеизтачке1,заподносиоцезахтевазазаштитуправа(банкеидругисубјекти) 
којиимајуотворенрачункод Народнебанке Србије у складусазаконом и другимпрописом. 

Поступакзаштитеправа понуђачарегулисан је одредбамачлана138.–167. Закона. 
 

18. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ  НАБАВКЕ   
 

Наручилацдоносиодлукуообуставипоступкајавненабавкеуколико нисуиспуњени услови 
задоделууговора изчлана107. Законом ојавнимнабавкама. 

Наручилац можедаобуставипоступакјавне  набавкеиз  објективнихидоказивих 
разлога,којисенисумоглипредвидетиувремепокретањапоступкаикојионемогућавајуда 
сезапочетипоступакокончаилиуследкојихјепресталапотребанаручиоцазапредметном 
набавкомзбогчега се нећепонављатиу токуистебуџетскегодине,односно наредних шест 
месеци. 
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ОбразацМЕНИЧНООВЛАШЋЕЊЕЗАДОБРОИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

Наосновучлана47аЗаконаоплатномпромету ("Сл.листСРЈ",бр. 3/2002и5/2003и "Сл. 
гласник РС",бр.43/2004,62/2006,111/2009-др.закони 31/2011),Законао меници („Сл. 
листФНРЈ“бр.104/46,„Сл.листСФРЈ“бр.16/65,54/70и57/89,„Сл.листСРЈ“бр.46/96и 

„Сл.листСЦГ“бр.1/2003-Уставнаповеља)иОдлукеоближимусловима,садржинии 
начинувођењарегистраменицаиовлашћења(„Сл.гласникРС“бр.56/2011 и80/2015)и 

учествовањаупоступкујавненабавкедобараприродноггаса,ЈНДОП РП I/13-2016,менични 
дужник предаје: 

 

МЕНИЧНООВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗАДОБРОИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
ЗАКОРИСНИКАБЛАНКО, СОЛОМЕНИЦЕ СЕРИЈСКОГ БРОЈА:  

 

МЕНИЧНИДУЖНИК  

СЕДИШТЕИАДРЕСА  

МАТИЧНИ БРОЈ  ПИБ  

ТЕКУЋИ РАЧУН/БАНКА  

 

МЕНИЧНИПОВЕРИЛАЦ Пољопривредна школа са домом ученика Футог 

СЕДИШТЕИАДРЕСА Футог, Царице Милице бр.2 

МАТИЧНИ БРОЈ 08042080 ПИБ 100459701 

ТЕКУЋИРАЧУН 840-455660-72УПРАВА ЗАТРЕЗОР 
 

МеничнидужникпредајеМеничномповериоцубланко,соломеницусеријскогброја: 
којајебезусловна,плативанапрвипозивибездодатнихусловаза исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за добро 
извршење посла, односно испуњење свих уговорних  обавеза коју је менични дужник 
поднеоу року оддесетданаод данапотписивањаУговораојавнојнабавцидобара природног 
гаса, ЈНДОП РП I/13-2016. 

Меницаименичноовлашћењесеиздајусарокомважностикојије30(тридесет)дана дужи 
оддана окончања реализације уговора. Менични дужник је сагласан да Менични 

поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од      
динара 

(Словима:), 
штопредставља10%безПДВ-аодизносапонуде којујеМенични дужник поднео. 

Меничнидужниковимизричитоовлашћујебанкекодкојихимаотворенрачунда безусловно 
и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног  дужникакодтихбанака, односноовлашћује  овебанкеда  поднете  налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследачекањазбогевентуалногнедостаткасредстава на 
рачунуилизбогобавезапоштовањаредоследанаплатесарачунаутврђеногЗаконом о 
платномпрометуипрописима донетимнаосновуовог Закона. 

Меницаименичноовлашћењесуважећииуслучајудаутокутрајањапредметног 
Уговорадође до променелицаовлашћенихзазаступање,лицаовлашћенихзарасполагање 
средствимасарачунаМеничногдужника,променапечата,статуснихпроменакоддужника, 
оснивањеновихправнихсубјекатадужникаидругихпроменакојесуодзначајазаплатни 
промет. 

За свеспорове који евентуално настанунадлежанјесуду Новом Саду. 
 

 
 

Датуми местоиздавањаовлашћења                               Дужник-издавалац менице 
(пунназив,адреса, овера) 

М.П. 
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Образац ПОТВРДАОПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 
 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе 
непосредно–директнонанаведенуадресуНаручиоцаупозивуза достављањепонуде. 

Потврдаопријемупонуденећесеиздаватипонуђачимакојипонудудоставепоштомили 

прекокурирскихслужби. 
 

 
 

Наосновучлана102.Законаојавнимнабавкама  (''СлужбенигласникРепублике 
Србије'',број124/2012,14/2015и68/2015),  из д а је   с е: 

 

 
 

ПОТВРДА     О    ПРИЈЕМУ   ПОНУДЕ 
 

Заучешећеуотвореномпоступкујавненабавке  добараПРИРОДНОГГАСА ЈН ДОП 
РП I/13-2016. 

 
Овом  потврдом  Наручилац,Пољопривредна школа са домом ученика 

ФутогизФутога,ул.Царице Милице бр.2,потврђуједаједана _._.2016.године,одстране 
 

(име ипрезиме), као овлашћеног представника 
 
Понуђача                                                                                                                                из 

ул. бр.,
 

предата ПОНУДАзаЈНДОП РП I/13-2016, кодНаручиоцаевидентиранаизаведенапод 

бр.од_._.2016.године,време пријема часова. 

 
 
 
 
 

За Наручиоца: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

ПРИМАЛАЦ: 
 

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА ФУТОГ 

21 410 ФУТОГ 
ул.ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2 

П О Н У Д А 
ЗА ЈАВНУНАБАВКУДОБАРА 

П Р И РО Д Н О Г     Г АС А 
- отворени поступак- 

ЈН ДОП РП 
I/13-2016 

НЕОТВАРАТИ! 
 

 

Датум и сат подношења 
(попуњава Наручилац) 

 

 
 

 
 


