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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012,14/15 и 68/15), члана 2 . Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 86/2015) и Одлуке 

о покретању поступка јавне набавке   број ДВВрп: I/1.1-2020  од 05.02.2020 године; 

 Комисија за јавне набавке именована  решењем директора број  ДВВрп: I/1.2-2020    од 05.02.2020. године припремила је  

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –  ПРИРОДНИ ГАС – Пољопривредна школа са домом ученика Футог  

 

ДВВрп I/1-2020 

 

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1) опште податке о јавној набавци 

2) податке о предмету јавне набавке 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду 

4) образац понуде 

5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова 

6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих 

услова 

7) модел уговора 

8) други обавезни обрасци 

9) образац трошкова припреме понуде 

10)  образац изјаве о независној понуди 

11) образац структуре цене 
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 

1) подаци о наручиоцу: 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ 

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2, ФУТОГ 

ПИБ: 100459701 

МАТ.БРОЈ: 08042080 

Телефон: 021/893-900 

Интернет страница:www.poljosko.edu.rs 

Е-маил: poljosko.racun@eunet.rs 

2)врста поступка и законска регулатива: 

               Jавна набавка, у складу са чланома 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15), набавка 

добара – снабдевање природним гасом  

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Закон о енергетици 

 Уредба о условима за испоруку природног гаса 

 Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање  

 Правила о промени снабдевача  

 Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама 

 Прописи и нормативи везани за добра који су предмет јавне набавке. 

 

3)предмет јавне набавке : 

Предмет јавне набавке  - набавка добара  - природни гас 

 

4)  Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора снабдевању природни гас 

     Процењена вреднсот набавке је 11.250.000,00 динара без пдв-а 

 

5) Контакт особе: 

 Анђелка Бошњачки  e-mail: poljosko.racun@eunet.rs 
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 

 

1. Предмет јавне набавке велике вредности  је набавка добара -  снабдевање природним гасом, а према спецификацији која чини 

саставни део Конкурсне документације. 

                Назив и ознака из општег речника: 09123000 – Природни гас 

                Сва добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда 

 Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику. 

2) подаци о обавезној садржини понуде: 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно 

послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, 

оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача. 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,  на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и 

недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно 

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

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. 

Понуда садржи следеће: 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом 

документацијом таксативно наведеном у обрасцу;   

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;  

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду 

подноси  група понуђача. 

- попуњен , потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе 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  

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из члана 299. став 5. Закона о енергетици 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела 

уговора 

- копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање 

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави. 

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде 
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним 

словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.  

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити 

потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен. 

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно његово лице 

овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке. 

        4) Понуде са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом: 
Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке добара  

- природним гас Пољопривредне школе са домом ученика Футог  

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку 

јавне набавке  , а на основу објављеног јавног позива. 

6) подношење понуда: 
Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу наручиоца: 

Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Царице Милице 2, Футог , са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за 

ЈН ДВВРП I-1-2018– добара - природни гас; поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, 

адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. 

 Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 06.03.2020. до 09:00 часова 

 Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до је 06.03.2020. до 09:00 часова 

 Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом и биће враћене неотворене Понуђачу након отварања понуда. 

7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја: 

Јавно отварање понуда обавиће се 06.03.2020. у 10:00 часова, у просторијама Пољопривредне школе са домом ученика Футог , Царице 

Милице 2, Футог. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство 

представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку, као и свако друго заинтересовано 

лице. 

8)  рок за доношење одлуке о додели уговора 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  у року од 3 дана од дана 

доношења одлуке. 

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму 

понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  
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 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Пољопривредна школа са домом ученика Футог , Царице Милице 

2, Футог са назнаком: 

„Измена понуде за поступак јавне набавке велике вредности ДВВрп I/1-2020 

 

 –  добара -  природни гас  

или „Допуна понуде за Јавна набавка велике вредности за јавну набавку ДВВрп I/1-2020 

 

-   добара -  природни гас 
или „Опозив понуде за Јавна набавка велике вредности за јавну набавку ДВВрп I/1-2020 

 

  -  добара - природни гас  

10) обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач: 
 На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама 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 у 

више заједничких понуда. 

11) Учешће подизвођача у понуди: 
Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу 

учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства 

обезбеђења и раскинути уговор. 

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења 

понуде настала трајна неспособност плачања, ако то лице испуњав све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно 

подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 

подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање 

није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

12) обавештење  о  заједничкој понуди : 

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда. 

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење 

набавке. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује 

достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. 

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми 

од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду13) 

Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде: 

Место испоруке: Мерно место наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње са  постојећим ознакама  

обухваћеним табелом на страни 11-14/39, укупно седам локација, Царице Милице 2  и Царице Милице 7, Футог 

Начин и услови  плаћања: Плаћање ће се вршити сукцесивно,у минималном року од 30, а максималном од 45 дана дана од дана 

испостављања фактуре. 

Рок испоруке добара: Континуирано за период од 12 календарских месеци рачунајући од датума закључења уговора у времену од 00:00ч до 

24:00ч. 

Уколико понуђач понуди опције плаћања и рока испоруке, ван оквира захтеваног понуда ће се одбити као неприхватљива. 

14)валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди се исказују у динарима.  

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да 

је иста дата без ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве 

Промена цене дозвољена је само уколико је је Агенција за енергетику дала сагласност на промену цене гаса. 
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Добављач се обавезује да о промени цена и других услова продаје непосредно обавести Наручиоца у разумном року, а најкасније 15 

(петнаест) дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова 

продаје 

 

15) Средство финансијског обезбеђења : Не захтева се средство обезбеђења 

 

    

 

 

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди: 

Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које 

је као такве понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока 

предвиђеног за отварање понуда, односно пријава. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку 

,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени 

као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Царице Милице 2, Футог или 

путем е-маил-а: poljosko.racun@eunet.rs са назнаком -  „Додатне информације/појашњења за јавну набавку велике вредности добара - 

природни гас  Пољопривредна школа са домом ученика Футог , Царице Милице 2, Футог « тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда у радно време наручиоца у времену 

од 07-15часова, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин 

уређен чл. 20. ЗЈН. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне 

Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац 

је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца. 

18) рок важења понуде: 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

19) Негативне референце: 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење 

понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што 

му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за 

подношење понуда 

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који 

је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити контрола 

код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке : 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 

може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу 

уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, 

осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 

поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести 

да ли прихвата исправљене износе из понуде. 

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

mailto:poljosko.racun@eunet.rs
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

21) рок за закључење уговора:  

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права.  
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор 

што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 

благовремен захтев за заштиту права. 
Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року од 8 дана 

од дана достављања уговора на потпис и оверу , наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему 

ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. 

тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  

22) Критеријум за избор најповољније понуде: 

Одлука о додели уговора о јавној набавци ДВВрп I/1 2020  добра - природни гас Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Царице 

Милице 2, Футог,  донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена 

23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више 

понуда са једнаком ценом  

У колико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао нижу јединичну 

цену  по једном м3 за природни гас  без пдв-а.  

24) Обустава поступка јавне набавке  

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона. 

25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН 

Понуђач је дужан да у понуди 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

26) Заштита права понуђача 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће 

се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 

објављивања одлуке на порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом. 

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом: 

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06  позив на број  ДВВРП I-1-2020. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000 

динара. 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да 

захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном 

чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: 

   (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и    

        датум када је уплата таксе реализована); 

    (3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 1. ЗЈН чија се уплата врши износи   120.000 динара; 

    (4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06  ; 

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

    (6)  модел и позив на број: 97  ДВВРП I-1-2020; 

    (7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача  за ДВВРП I-1-2020 наручиоца Пољопривредна школа са домом ученика 

Футог, Царице Милице 2, Футог 

    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред 

поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте 

елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава)  који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 



Page 9 of 57 

 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове 

настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити 

трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или 

ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за 

које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту 

права. 

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона 

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.  

28. Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 

набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у 

року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне 

набавке и Државној ревизорској институцији.  
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени 

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени 

 За јавну набавку у отвореном поступку  добара - природни гас Пољопривредна школа са домом ученика Футог , Царице Милице 2, Футог, 

ДВВРП I-1-2020   на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних набавки дана  05.02.2020. године и на Порталу службених 

гласила Републике Србије 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Датум подношења понуде:   

Деловодни број понуде:     

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ 

 КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 Понуда се подноси: 

 -самостално -као заједничка понуда (уписати 

назив и седиште чланова групе) 

-као понуда са подизвођачем (уписати 

назив и седиште подизвођача) 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

Укупна вредност понуде  без пдв-а 

(ЗА ПРОЈЕКТОВАНУ 

ПОТРОШЊУ 175.000 М3, са свим 

додатним трошковима, збирно за 

сва мерила из дела 5)): 

 

Пдв:  

Укупна вредност понуде са пдв-

ом(ЗА ПРОЈЕКТОВАНУ 

ПОТРОШЊУ 175.000 М3, са свим 

додатним трошковима, збирно за 

сва мерила из дела 5)): 

 

Цена по m3 без пдв – 1m3  
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Обим ангажовања 

подизвођача 
проценат ангажовања 

 

 

 

део предемета набавке који ће 

извршити преко подизвођача 

М.П.  ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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5) ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА –ПРИРОДНИ ГАС  - 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ , ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2, ФУТОГ 

 

Примопредајно место : Царице Милице 2 , Футог 

1.Шифра мерила: 658 

Редни 
бр. 

Тарифни елементи и 
енергент Кпличина Цена Кпличина x Цена 

1 Енергент - прирпдни гас 35.000   0,00 
          

2 
Услуга приступа систему за ТС 
Србијагас       

2.1 Енергент - прирпдни гас 35.000   0,00 
2.2 Kапацитет Sm³/dan godina 376   0,00 

          

3 Услуга приступа систему за ДС 
Нпви Сад Гас       

3.1 Енергент - прирпдни гас 35.000   0,00 
3.2 Kапацитет Sm³/dan godina 376   0,00 
4. Укупнп без ПДВ-а     0,00 
5. ПДВ 10%     0,00 
6. Укупнп са ПДВ-пм 10%     0,00 

 

 

Примопредајно место : Царице Милице 2 , Футог 

2. Шифра мерила: 659 
3.  

Редни 
бр. 

Тарифни елементи и 
енергент Кпличина Цена Кпличина x Цена 

1 Енергент - прирпдни гас 32.000   0,00 
          

2 Услуга приступа систему за ТС 
Србијагас       

2.1 Енергент - прирпдни гас 32.000   0,00 
2.2 Kапацитет Sm³/dan godina 317   0,00 

          

3 Услуга приступа систему за ДС 
Нпви Сад Гас       

3.1 Енергент - прирпдни гас 32.000   0,00 
3.2 Kапацитет Sm³/dan godina 317   0,00 
4. Укупнп без ПДВ-а     0,00 
5. ПДВ 10%     0,00 
6. Укупнп са ПДВ-пм 10%     0,00 
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Примопредајно место : Царице Милице 2 , Футог 

3. Шифра мерила: 660 

Редни 
бр. 

Тарифни елементи и 
енергент Кпличина Цена Кпличина x Цена 

1 Енергент - прирпдни гас 31.000   0,00 
          

2 Услуга приступа систему за ТС 
Србијагас       

2.1 Енергент - прирпдни гас 31.000   0,00 
2.2 Kапацитет Sm³/dan godina 379   0,00 

          

3 Услуга приступа систему за ДС 
Нпви Сад Гас       

3.1 Енергент - прирпдни гас 31.000   0,00 
3.2 Kапацитет Sm³/dan godina 379   0,00 
4. Укупнп без ПДВ-а     0,00 
5. ПДВ 10%     0,00 
6. Укупнп са ПДВ-пм 10%     0,00 

 

 

 

Примопредајно место : Царице Милице 2 , Футог 

4. Шифра мерила: 661 

Редни 
бр. 

Тарифни елементи и 
енергент Кпличина Цена Кпличина x Цена 

1 Енергент - прирпдни гас 18.000   0,00 
          

2 Услуга приступа систему за ТС 
Србијагас       

2.1 Енергент - прирпдни гас 18.000   0,00 
2.2 Kапацитет Sm³/dan godina 0   0,00 

          

3 Услуга приступа систему за ДС 
Нпви Сад Гас       

3.1 Енергент - прирпдни гас 18.000   0,00 
3.2 Kапацитет Sm³/dan godina 0   0,00 
4. Укупнп без ПДВ-а     0,00 
5. ПДВ 10%     0,00 
6. Укупнп са ПДВ-пм 10%     0,00 
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Примопредајно место : Царице Милице 7 , Футог 

5. Шифра мерила: 662 

Редни 
бр. 

Тарифни елементи и 
енергент Кпличина Цена Кпличина x Цена 

1 Енергент - прирпдни гас 13.000   0,00 
          

2 Услуга приступа систему за ТС 
Србијагас       

2.1 Енергент - прирпдни гас 13.000   0,00 
2.2 Kапацитет Sm³/dan godina 0   0,00 

          

3 Услуга приступа систему за ДС 
Нпви Сад Гас       

3.1 Енергент - прирпдни гас 13.000   0,00 
3.2 Kапацитет Sm³/dan godina  0   0,00 
4. Укупнп без ПДВ-а     0,00 
5. ПДВ 10%     0,00 
6. Укупнп са ПДВ-пм 10%     0,00 

 

 

 

Примопредајно место : Царице Милице 2 , Футог 

6. Шифра мерила: 49787 

Редни 
бр. 

Тарифни елементи и 
енергент Кпличина Цена Кпличина x Цена 

1 Енергент - прирпдни гас 10.000   0,00 
          

2 Услуга приступа систему за ТС 
Србијагас       

2.1 Енергент - прирпдни гас 10.000   0,00 
2.2 Kапацитет Sm³/dan godina 107   0,00 

          

3 Услуга приступа систему за ДС 
Нпви Сад Гас       

3.1 Енергент - прирпдни гас 10.000   0,00 
3.2 Kапацитет Sm³/dan godina 107   0,00 
4. Укупнп без ПДВ-а     0,00 
5. ПДВ 10%     0,00 
6. Укупнп са ПДВ-пм 10%     0,00 
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Примопредајно место : Царице Милице 2 , Футог 

7. Шифра мерила: 49788 

Редни 
бр. 

Тарифни елементи и 
енергент Кпличина Цена Кпличина x Цена 

1 Енергент - прирпдни гас 36.000   0,00 
          

2 Услуга приступа систему за ТС 
Србијагас       

2.1 Енергент - прирпдни гас 36.000   0,00 
2.2 Kапацитет Sm³/dan godina 258   0,00 

          

3 Услуга приступа систему за ДС 
Нпви Сад Гас       

3.1 Енергент - прирпдни гас 36.000   0,00 
3.2 Kапацитет Sm³/dan godina 258   0,00 
4. Укупнп без ПДВ-а     0,00 
5. ПДВ 10%     0,00 
6. Укупнп са ПДВ-пм 10%     0,00 

 

Напомена: Појединачни износи за свако примопредајно место морају збирно да одговарају укупној вредности 

понуде са и без ПДВ-а која представља податак за закључење уговора. 

Цена обухвата цену природног гаса са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици ( ''Сл.гласник РС'' бр. 57/2011, 80/2011 

93/2012 и 145/2014) 

           

 

М.П.  ________________________________ 

 

(потпис овлашћемог лица) 
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5)ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

 
 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА ОКВИРНА КОЛИЧИНА 

ПРИРОДНОГ ГАСА  (м3) ЗА 12 МЕСЕЦИ 

Енергент- Природни гас  за 

2020/2021.годину за потпуно снабдевање 

ШИФРА МЕРИЛА 658 

 м3 35.000 

 

Капацитет м3/дан/година 376 

Добављач гарантује квалитет и обрачун испоручене робе одређен Законом о енергетици, прописима и уговором..  
 

 

 
 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА ОКВИРНА КОЛИЧИНА 

ПРИРОДНОГ ГАСА  (м3) ЗА 12 МЕСЕЦИ 

Енергент- Природни гас  за 

2020/2021.годину за потпуно снабдевање 

ШИФРА МЕРИЛА 659 

 м3 32.000 

 

Капацитет м3/дан/година 317 

Добављач гарантује квалитет и обрачун испоручене робе одређен Законом о енергетици, прописима и уговором..  
 

 

 
 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА ОКВИРНА КОЛИЧИНА 

ПРИРОДНОГ ГАСА  (м3) ЗА 12 МЕСЕЦИ 

Енергент- Природни гас  за 

2020/2021.годину за потпуно снабдевање 

ШИФРА МЕРИЛА 660 

 м3 31.000 

 

Капацитет м3/дан/година 379 

Добављач гарантује квалитет и обрачун испоручене робе одређен Законом о енергетици, прописима и уговором..  

 

 
 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА ОКВИРНА КОЛИЧИНА 

ПРИРОДНОГ ГАСА  (м3) ЗА 12 МЕСЕЦИ 

Енергент- Природни гас  за 

2020/2021.годину за потпуно снабдевање 

ШИФРА МЕРИЛА 661 

 м3 18.000 

 

Капацитет м3/дан/година 0 

Добављач гарантује квалитет и обрачун испоручене робе одређен Законом о енергетици, прописима и уговором..  

 

 
 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА ОКВИРНА КОЛИЧИНА 

ПРИРОДНОГ ГАСА  (м3) ЗА 12 МЕСЕЦИ 

Енергент- Природни гас  за 2020/2021 

.годину за потпуно снабдевање ШИФРА 

 м3 13.000 
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МЕРИЛА 662 

Капацитет м3/дан/година 93 

Добављач гарантује квалитет и обрачун испоручене робе одређен Законом о енергетици, прописима и уговором..  

 

 

 
 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА ОКВИРНА КОЛИЧИНА 

ПРИРОДНОГ ГАСА  (м3) ЗА 12 МЕСЕЦИ 

Енергент- Природни гас  за 2019/2020 

.годину за потпуно снабдевање ШИФРА 

МЕРИЛА 49787 

 м3 10.000 

 

Капацитет м3/дан/година 107 

Добављач гарантује квалитет и обрачун испоручене робе одређен Законом о енергетици, прописима и уговором..  

 

 

 

 
 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА ОКВИРНА КОЛИЧИНА 

ПРИРОДНОГ ГАСА  (м3) ЗА 12 МЕСЕЦИ 

Енергент- Природни гас  за 

2019/2020.годину за потпуно снабдевање 

ШИФРА МЕРИЛА 49788 

 м3 36.000 

 

Капацитет м3/дан/година 258 

Добављач гарантује квалитет и обрачун испоручене робе одређен Законом о енергетици, прописима и уговором..  
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6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  ДОБАРА –ПРИРОДНИ ГАС ДВВрп 

I/1-2020  

 

Испуњеност услова из члана 75. И 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 

 

Ред. 

бр. 

Услов за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. и 76. 

ЗЈН: 

Упутство какао се доказује испуњеност 

услова из члана 75 и 76  : 

Испуњеност услова 

1 да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

 

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда-за правна лица. 

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра –за предузетнике. 

Напомена:  

У случају да понуду подноси група понуђача, 

овај доказ доставити за сваког учесника из 

групе 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

---------------------------------------  

*неоверене фотокопија 

да Не 

2.  

Да он и његов законски заступник 

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  

 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење оне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова где 

је пребивалиште лица, 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 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног 

суда на чијем подручју је седиште домаћег 

правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног 

лица, да није осуђивано за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђивано за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре. За побројана кривична дела 

првостепени судови, чије је уверење потребно 

доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је 

седиште правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је 

седиште правног лица (у случају када 

да Не 
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Основни суд, по овлашћењу, издаје 

уверење и за кривична дела из 

надлежности Вишег суда, тада није 

потребно посебно уверење Вишег 

суда) 

- Виши суд у Београду да није 

осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне 

групе 

 

Напомена:  

 

 У случају да понуду подноси правно 

лице потребно је доставити овај доказ 

и за правно лице и за законског 

заступника 

 У случају да правно лице има више 

законских заступника, ове доказе 

доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за 

сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду 

са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача (ако је 

више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре 

отварања понуда .  

3 /    

4 Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке 

Лиценца Агенције за  енергетику Владе 

републике  Србије за снабдевање природним 

гасом  на тржишту природног гаса или 

адекватан документ предвиђен прописима 

државе у којој понуђач има седиште 

 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

---------------------------------------  

*неоверене фотокопије 

Да Не 

6 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 

јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред 

судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе 

(Образац Изјава понуђача) 

да не 

7 Да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде.* 

  

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:  

8 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством како се 

доказује испуњеност услова 

да не 

9 Образац понуде са табеларним делом понуде по шифрама мерила да не 

10 Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са 

подизвођачем 

да на 
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11 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико 

доставља заједничку понуду 

да не 

12 Модел уговора да не 

13 Текст изјаве о независној понуди да не 

14 Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања 

понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима 

рада , заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуда. 

да не 

15 Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за 

заступање) 

да не 

16 Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из 

члана 299. став 3. Закона о енергетици 

да не 

17 Образац структуре цене да не 

 

1.    Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама 

на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из 

члана 75. став 1. тачка 1) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 

набавке. 

3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају 

заједно. 

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми 

од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду . 

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити. 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. и 4 . уместо да заокружи да или не, упише интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама. 
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, 

ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде 

нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да  у року  од пет дана од дана пријема 

писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .  

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као 

најповољнија. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана 

пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 

услова издати од стране надлежних органа те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој 

промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

 

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за 

заступање (сходно обрасцу ОП). 
 

 

  

ПОНУЂАЧ 

  

м.п. 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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7) МОДЕЛ УГОВОРА 

 

         МОДЕЛ УГОВОР 

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора) 

 

У Г О В О Р 

 

УГПВПР П СНАБДЕВАОУ  ПРИРПДНИМ  ГАСПМ 
Снабдеваое- крајои купац- пптпунп снбдеваое 

 
          Брпј  
                                                            закљушен дана___________________________        .2020.гпдине 
                                                                                између угпвпрних страна: 
 
Ппслпвнп име: Ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника у Футпгу        
Адреса: Царице Милице бр.2 
Матишни брпј: 08042080 
ПИБ:     100459701 
Кпга заступа:   директпр Дущан Гагић 
 
                                             (у даљем тексту: Купац) 
                                                                       и 
 
Ппслпвнп име:  __________________________________________ 
Адреса:               _________________________________________ 
Матишни брпј:  __________________________________________ 
ПИБ:                   __________________________________________ 
Кпга заступа:    __________________________________________ 
                                           (у даље тексту: Прпдавац) 

 
 
 

 

I   ПРЕДМЕТ УГПВПРА 
 

Члан 1. 
Предмет Угпвпра је купппрпдаја прирпднпг гаса ппд услпвима и на нашин утврђен Закпнпм п енергетици. 

("Сл.гласник РС" бр.145/14, у даљем тексту: Закпн ), Уредбпм п услпвима за исппруку прирпднпг гаса ("Сл.гласник РС" бр. 
47/06, 3/10, 48/10, у даљем тексту: Уредба), Правилима п раду дистрибутивнпг система пператпра дистрибутивнпг система 
шији се систем кпристи за снабдеваое гаспм (у даљем тексту:Правила), Правилима п прпмени снабдеваша ("Сл.гласник РС" 
бр.65/15 и бр.10/17) и другим прпписима кап и актима Снабдеваша.  
 
 II   ППЈМПВИ 

Члан 2. 
Ппједини изрази кпји се кпристе у Угпвпру имају следеће знашеое: 

 
1) гасна гпдина - перипд пд 1. јула једне гпдине у 8:00 шаспва дп 1. јула у 8:00 шаспва следеће гпдине; 
2) гасна недеља - временски перипд кпји ппшиое у 8:00 шаспва пре ппдне пп средопеврппскпм времену првпг дана 
календарске недеље и заврщава се у 8:00 шаспва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену првпг дана следеће календарске 
недеље; 
3) гасни дан - временски перипд пд 24 шаса кпји ппшиое у 8:00 шаспва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену билп кпг 
дана и заврщава се у 8:00 шаспва пре ппдне пп 
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средоoеврппскпм времену следећег дана; приликпм преласка са "зимскпг времена" на "летое време" и пбрнутп, дан ће 
шинити 23 или 25 сати, у зависнпсти пд слушаја; 
4) гасни месец - временски перипд кпји ппшиое у 8:00 шаспва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену првпг дана 
календарскпг месеца и заврщава се у 8:00 шаспва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену првпг дана следећег 
календарскпг месеца; 
5) густина - пднпс масе и запремине гаса (Kg/m³) при температури пд 15 °C и притиску пд 1.01325 bar; 
6) дистрибуција прирпднпг гаса - пренпщеое прирпднпг гаса прекп дистрибутивнпг система 
ради исппруке прирпднпг гаса крајоим купцима, пднпснп другпм дистрибутивнпм систему а не пбухвата снабдеваое 
прирпдним гаспм; 
7) дпоа тпплптна вреднпст (Hd) - кплишина тпплпте кпја настаје пптпуним сагпреваоем једнпг кубнпг метра сувпг гаса на 
кпнстантнпм притиску (1,01325 bar, Tn = 288,15 K), при шему су прпдукти сагпреваоа пхлађени дп температуре изнад ташке 
рпщеоа впдене паре, па се впдена пара из прпдуката сагпреваоа не кпндензује; температура пд 15°C је референтна 
температура за пдређиваое тпплптне вреднпсти; дпоа тпплптна вреднпст је дефинисана важећим стандардпм SRPS EN ISO 
6976 и изражава се у КЈ/m³; 
8) календарска гпдина - перипд пд 1. јануара једне гпдине у 8:00 шаспва дп 1. јануара у 8:00 шаспва следеће гпдине; 
9) крајои купац - правнп лице или предузетник кпји купује прирпдни гас за  свпје пптребе; 
10) мплски прпценат - прпценат кплишине супстанце кпја садржи тпликп мплекула кпликп има атпма у 12 грама угљеникпвпг 
изптппа C12; 
11) пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса или ПДС - енергетски субјект кпји пбавља делатнпст дистрибуције 
прирпднпг гаса и управљаоа дистрибутивним системпм за прирпдни гас и пдгпвпран је за рад, пдржаваое и развпј 
дистрибутивнпг система на пдређенпм ппдрушју, оегпвп ппвезиваое са другим системима и за пбезбеђеое дугпрпшне 
сппспбнпсти система да испуни пптребе за дистрибуцијпм прирпднпг гаса на екпнпмски пправдан нашин; 
12) пператпр система или ПС - пператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса, пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг 
гаса и пператпр складищта прирпднпг гаса; 
13) пператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса или ПТС - енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта 
прирпднпг гаса и управљаоа трансппртним системпм за прирпдни гас и пдгпвпран је за рад, пдржаваое и развпј 
трансппртнпг система на пдређенпм ппдрушју, оегпвп ппвезиваое са другим системима и за пбезбеђеое дугпрпшне 
сппспбнпсти система да испуни пптребе за трансппртпм прирпднпг гаса на екпнпмски пправдан нашин; 
14) пптпунп снабдеваое - прпдаја прирпднпг гаса кпд кпје кплишина прирпднпг гаса за пбрашунски перипд није утврђена 
угпвпрпм п прпдаји, већ крајои купац има правп да пдреди кплишину, на пснпву пстварене пптрпщое на месту 
примппредаје; 
15) прирпдни гас или гас - пзнашава угљпвпдпнике или смещу угљпвпдпника и других гаспва (највећим делпм метана) кпји је 
на температури пд 15 °C и на апсплутнпм притиску пд 1.01325 bar претежнп у гаспвитпм стаоу; 
16) радни дан - временски перипд кпји ппшиое у 8:00 шаспва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену билп кпг дана псим 
субпте, недеље или државнпг празника и заврщава се у 8:00 шаспва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену следећег дана; 
17) релативна густина прирпднпг гаса - пднпс густине прирпднпг гаса и густине ваздуха при једнаким услпвима температуре 
и притиска, пднпснп при температури пд 15°C и притиску пд 1.01325 bar; 
18) сведени кубни метар (Sm³) - пзнашава прптеклу запремину прирпднпг гаса кпја се изражава у запреминскпј јединици 
Sm³,  дпое тпплптне вреднпсти пд 33.338,35 kJ/m³, при температури сагпреваоа пд 15°C и температури мереоа запремине 
пд 15°C и притиску пд 1.01325 bar (1 Sm³ = 33,33835 MJ); 
19) снабдеваое прирпдним гаспм - прпдаја прирпднпг гаса купцима за оихпве пптребе или ради препрпдаје; 
20) стандардни кубни метар (m³) - пзнашава кплишину прирпднпг гаса израженпг на стандардним услпвима, при 
температури пд 15°C и притиску пд 1.01325 bar, према SRPS EN ISO 14532; 
21) трансппрт прирпднпг гаса - пренпщеое прирпднпг гаса трансппртним системпм дп крајоих купаца или другпг 
трансппртнпг система, дистрибутивних система или складищта прирпднпг гаса, а не пбухвата снабдеваое; 
22) Wobbe индекс дпои - пзнашава дпоу тпплптну вреднпст ппдељену квадратним кпренпм релативне густине. 
 
III КПЛИЧИНА И ДИНАМИКА 

 
Члан 3. 

  Угпвпренпм исппрукпм гаса сматра се максимална шаспвна пптрпщоа у складу са издатим Рещеоем п пдпбреоу за 
прикљушеое пбјекта пптрпщаша гаса (у даљем тексту: Рещеое) и Ппручбеницпм кпји шине саставни деп пвпг угпвпра, 
пднпснп пстварена пптрпщоа Kупца на месту примппредаје. 
 Купац је уппзнат да резервација и нарушиваое гаса, кап и резервација капацитета за дистрибуцију гаса према 
оегпвпј Ппручбеници, Снабдевашу стварају трпщак кпји Снабдеваш не мпже да надпкнади укпликп дпђе дп раскида угпвпра 
пд стране Купца. 
 

Члан 4. 
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 Купац кпји има, или дпстигне збир дневне пптрпщое на свим местима исппруке већи пд 100.000 Sm³/дан се 
пбавезује да у циљу пбезбеђеоа пптребних кплишина гаса, за свакп местп исппруке гаса дпстави најаву кплишина изражену у 
[Sm3] кап месешну најаву, најкасније 10 дана пре истека текућег гаснпг месеца, са кплишинама гаса кпје намерава да преузме 
у нареднпм гаснпм месецу. 
 Купац дпставља најаве за свакп местп исппруке, а оихпв збир не мпже прелазити збир укупнп угпвпрених кплишина. 
 
 
 
 
 
IV НАЧИН И МЕСТП ИСППРУКЕ 

 
Члан 5. 

             Снабдеваш гаспвпдпм исппрушује гас Купцу на паритету местп исппруке (МИ) Купца кпје је наведенп у Рещеоу или 
Ппручбеници и представља мерни уређај. 
 

Члан 6. 
 Снабдеваш исппрушује, а Купац преузима гас пдмах ппсле прпласка гаса крпз један или вище мерних уређаја на месту 
исппруке, накпн шега сви ризици и пдгпвпрнпст прелазе на Купца. 
 
 

Члан 7. 
          Снабдеваш је дужан да ппшне са исппрукпм гаса Купцу у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана закљушеоа Угпвпра, ппд 
услпвпм да Купац испуоава пбавезе утврђене Угпвпрпм, Закпнпм и Уредбпм и Правилима пператера и снабдеваша. 
 
V КВАЛИТЕТ 

Члан 8.  
 Гас кпји се исппрушује мпра да испуни услпве у ппгледу притиска, састава, тпплптне вреднпсти Wobbe индекса и 
других свпјстава прирпднпг гаса утврђених прпписима и Правилима пператпра система на шијем се систему налази 
угпвпренп местп исппруке. 
  Гас кпји се исппрушује Купцу мпра да буде такав да дпои Wobbe–пв индекс буде у границама пд 42-46 МЈ/m3. 
 Свпјства гаса мпрају бити у складу са следећим вреднпстима. 

Хемијски састав метан С1 мин. 90 мплска прпцента 

етан С2 макс. 4 мплска прпцента 

прппан С3,бутан С4 
азпт+угљеник-дипксид 

макс. 2 мплска прпцента 
макс. 5 мплска прпцента 

Садржај сумппра впдпник-суфид макс.5 mg/m3 

 сумппр из меркаптана  макс.5,6 mg/m3 

 сумппр укупнп макс.20 mg/m3 

Ташка рпсе впде  -5°C(на 4 bar g) 

Дпоа тпплптна вреднпст  33,500+/-1000 Kj/m3 

            Гас кпји се исппрушује Купцу не сме да садржи шврсте нешистпстпће, смплу или супстанце кпје прпизвпде смплу и 
тешнпсти кап щтп су угљпвпдпници, кпндензати, гликпли, впда и слишнп. 
 Дпбављаш је дужан да за сваки пбрашунски перипд ппседује извещтај п квалитету гаса издат пд стране акредитпване 
лабаратприје  и да предметни извещтај дпстави Купцу накпн дпстављенпг захтева. 
 Снабдеваш је дужан да у рашуну за исппрушени гас, ппред кплишине на стандардним услпвима, наведе и дпоу 
тпплптну вреднпст исппрушенпг гаса утврђенп за пбрашунски перипд. 
 
VI МЕРЕОЕ И ПБРАЧУН 

Члан 9. 
             Кплишина исппрушенпг гаса се утврђује мереоем прптекле запремине, састава, квалитета, температуре гаса и 
атмпсферскпг притиска на угпвпренпм месту исппруке, а дпоа тпплптна вреднпст се утврђује анализпм узпрака узетих на 
утврђенпм месту узпркпваоа. 
             Кплишина исппрушенпг гаса изражава се у Sm3. 
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Члан 10. 

            Угпвпрне стране су сагласне да се утврђиваое измерених и исппрушених кплишина гаса врщи на Месту исппруке 
најмаое  једнпм месешнп, за гас исппрушен у тпку предхпднпг месеца, кап и при прпмени цене гаса или при евентуалнпј 
прпмени услпва исппруке у складу са Угпвпрпм, Закпнпм и Прпписима дпнетим на пснпву Закпна. 
 

Члан 11. 
             Пшитаваое исппрушених кплишина гаса врщи се на мернпм уређају у складу са Правилима. 
 

Члан 12. 
У слушају када мерни уређај није мерип кплишине гаса, или је регистрпваое билп непптпунп, кап и у другим 

слушајевима утвђени Уредбпм, невалидни мерни ппдаци се кпригују на пснпву прпцене кплишине у складу са Правилима.   
   

Члан 13. 
 У слушају пптребе, Снабдеваш мпже за пдређени временски перипд изврщити привремени пбрашун и фактурисати 
пптрпщоу гаса на пснпву Ппручбенице без пшитаваоа пптрпщое гаса, при шему се кпд првпг нареднпг пшитаваоа врщи 
кпрекција према стварнп утрпщеним кплишинама. 
 

Члан 14. 
 Купац и Снабдеваш имају правп да захтевају ванредну кпнтрплу исправнпсти мернпг уређаја у складу са правилима, 
укпликп ппсумоају у оегпву исправнпст, при шему трпщкпве ванредне кпнтрпле снпси угпвпрна страна за кпју се ванреднпм 
кпнтрплпм устанпви да није била у праву. 
 Накпн изврщенпг испитиваоа мернпг уређаја евентуална кпрекција пбрашуна утрпщених кплишина гаса врщи се у 
складу са Правилима. 
 
VII ЦЕНЕ 

Члан 15. 
 Цена прирпднпг гаса утврђује се у складу са метпдплпгијпм за фпрмираое цене прирпднпг гаса на слпбпднпм 
тржищту, кпристећи усвпјену фпрмулу а  на пснпву тарифа за: 
 
                   1.1. ''енергент" изражен у дин/Sm3, и 
                   1.2. "капацитет" изражен у дин/Sm3/дан/гпдина 
 
 Тарифа за "енергент" се примеоује на прпдату кплишину гаса утврђену мереоем на месту исппруке у пбрашунскпм 
перипду. 
 Тарифа за "капацитет" се примеоује на максималну дневну пптрпщоу гаса на месту исппруке у претхпднпј 
календарскпј гпдини, у зависнпсти пд равнпмернпсти пптрпщое и категприје  Максимална дневна пптрпщоа гаса у 
претхпднпј гпдини где не ппстпји мпгућнпст дневнпг пшитаваоа, израшунава се на пснпву максималне измерене месешне 
пптрпщое на месту исппруке. 
 У првпј гпдини прикљушеоа максимална дневна пптрпщоа гаса утврђује се на пснпву ппдатака п максималнпј 
дневнпј пптрпщои гаса за ту гпдину из Ппручбенице. На исти нашин утврђује се максимална дневна пптрпщоа гаса и за 
Купца кпји у претхпднпј гпдини није имап пптрпщоу гаса. Гпдищоа равнпмернпст пптрпщое прирпднпг гаса се утврђује на 
пснпву ппдатака п пптрпщои прирпднпг гаса на месту исппруке и представља кплишник збира пстварене пптрпщое 
прирпднпг гаса у јануару, фебруарау и децембру предхпдне календарске гпдине и укупне пптрпщое прирпднпг гаса 
пстварене у тпј гпдини на тпм месту исппруке (у даљем тексту: кпеифициент равнпмернпсти Кр). 
 Ппдаци п гпдищопј равнпмернпсти пптрпщое за нпвп местп исппруке, кап и за местп исппруке кпје тпкпм 
предхпдне календарске гпдине није пстварилп пптрпщоу прирпднпг гаса, утврђује се према угпвпреним кплишинама 
прирпднпг гаса за местп исппруке. 

Ппдаци п гпдищопј равнпмернпсти пптрпщое за ппстпјеће местп исппруке кпје је активиранп у тпку предхпдне 
календарске гпдине и кпје није ималп пптрпщоу прирпднпг гаса у тпку 12 узастппних месеци, утврђује се према угпвпреним 
кплишинама прирпднпг гаса за местп исппруке. 

Максимална дневна пптрпщоа за нпвп местп исппруке, кап и за местп исппруке кпје тпкпм предхпдне календарске 
гпдине није ималп пптрпщљу прирпднпг гаса, утврђује се према угпвпренпј максималнпј дневнпј пптрпщои прирпднпг гаса. 

Максимална дневна ппртпщоа за ппстпјеће местп исппруке кпје је активиранп у тпку предхпдне календарске 
гпдине и кпје није ималп пптрпщоу прирпднпг гаса у тпку 12 узастппних месеци, утврђује се према максималнпј дневнпј 
пптрпщои прирпднпг гаса. 
 Изнпси кпји су утврђени на гпдищоем нивпу, расппређују се према брпју пбрашунских перипда. 
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Члан 16. 
 Снабдеваш се пбавезује да п прпмени метпдплпгија за утврђиваое цена и других услпва прпдаје пбавести Купца у 
разумнпм рпку пре примене измеоених цена или услпва прпдаје изузев у слушај снижеоа цена и даваоа Купцу ппвпљнијих 
услпва прпдаје. 
 
 
 
 
 
 
VIII ФАКТУРИСАОЕ И ПЛАЋАОЕ 
 

Члан 17. 
 Фактурисаое исппрушених кплишина гаса, врщи се једнпм месешнп, при шему се датумпм прпмета сматра  први дан у 
месецу за прптекли месец, пднпснп датум ванреднпг пшитаваоа при прпмени цене гаса, прпмени услпва исппруке или 
прпмени снабдеваша. 
 Снабдеваш је пбавезан да фактурище исппрушени гас у рпку пд 5 (пет) дана пд  датума прпмета. Купац је пбавезан да 
преузети гас плати у рпку пд 15  (петнаест)  дана пд датума прпмета.   
 Укпликп се ппследои дан рпка плаћаоа ппклапа са рпкпм плаћаоа са нерадним данпм, рпк плаћаоа се прпдужава 
дп првпг нареднпг раднпг дана.  

Све евентуалне рекламације рашуна, Купац је дужан да дпстави Снабдевашу писаним путем у рпку пд 8 (псам) дана 
пд датума пријема рашуна, у прптивнпм сматра се да је рашун прихваћен пд стране Купца у целпсти. 
 
IX ПБЕЗБЕЂЕОЕ ПЛАЋАОА 

 
Члан 18. 

 За пбезбеђеое плаћаоа пбавеза насталих исппрукпм гаса и реализацијпм пдредби Угпвпра у угпвпренпм рпку 
дпспећа, Купац је дужан да дпстави Снабдевашу инструменте пбезбеђеоа плаћаоа у складу са услпвима Снабдеваша. 
 Купац је дужан да инструменте пбезбеђеоа плаћаоа дпстави пре ппшетка исппруке гаса. 
 Купац је дужан да дпстави нпве инструменте пбезбеђеоа плаћаоа у слушају да претхпднп дпстављени буду 
релизпвани, када се прпмени пвлащћенп лице за пптписиваое, пднпснп када настану друге пкплнпсти збпг кпјих се 
претхпднп дпстављени инструменти пбезбеђеоа плаћаоа не мпгу реализпвати, најкасније у рпку пд 15 (петнаест) дана пд 
дана настанка нпвих пкплнпсти. 

 
Члан 19. 

 Купац мпжe уместп инструмената пбезбеђеоа плаћаоа, да изврщи уплату аванса у висини кпју предрашунпм 
утврђује Снабдеваш, у складу са кплишинама из Ппручбенице.  
 На примљени аванс не пбрашунава се камата, а аванс се затвара рашунпм за исппрушен гас пп цени на дан прпмета. 
 
 X НЕИСПУОАВАОЕ ИЛИ НЕУРЕДНП ИСПУОАВАОЕ ПБАВЕЗА 
 

Члан 20. 
 У слушају да једна пд угпвпрних страна не испуоава угпвпрне пбавезе, и тиме прпузрпкује щтету другпј угпвпрнпј 
страни, дужна је да щтету надпкнади. 
 За неиспуоаваое угпвпрне пбавезе у целпсти, а у вези шлана 3. став 2. пвпг угпвпра, Снабдеваш ће наплатити Купцу 
угпвпрни пенал, кап средствп пбезбеђеоа накнаде щтете, пп пснпву пбавезе Купца за стварне месешне и гпдищое трпщкпве 
набавке и недпстајуће прихпде снабдеваоа тј. трпщкпве и припадајућу маржу. 
 Купцима кпји имају угпвпренп пптпунп снабдеваое прирпдним гаспм, накнада „узми или плати“се пбрашунава самп 
у слушају раскида угпвпра п прпдаји прирпднпг гаса или у слушају закљушеоа Угпвпра п прпдаји прирпднпг гаса са другим 
снабдевашем, применпм ппследое ппзнате цене гаса за вреднпст целе месешне пбавезе, а кплишина за пбрашун се дпбија на 
бази угпвпренпг максималнпг капацитета на месту исппруке у складу са Ппручбеницпм, кпристећи метпдплпгију за пбрашун 
цене. 
 Издаваое пбрашуна и фактурисаое угпвпрнпг пенала се врщи у рпку пд 10 (десет) дана пд датума прпмета или у 
слушају раскида угпвпра, пд дана раскиднпг захтева. 
 Купац је пбавезан да угпвпрни пенал плати у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана издаваоа пбрашуна, кпје Снабдеваш 
издаје у рпку пд 30 (тридесет) дана пд ппследоег дана пбавезе из Ппручбенице или у слушају раскида угпвпра, пд датума 
настанка писменпг раскиднпг захтева. 
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Члан 21. 
 Укпликп Купац не измирује свпје угпвпрне пбавезе, Снабдеваш има правп да пбустави даљу исппруку гаса у складу са 
Уредбпм и прпписима дпнетим у складу са Закпнпм. 
 Пбуставпм исппруке из става 1. пвпг шлана, не престаје Угпвпр, а у перипду пбуставе исппруке, Купац има пбавезе 
кпје се пднпсе на приступ систему у зависнпсти пд угпвпрених услпва исппруке гаса. 
 У слушају пбуставе исппруке гаса схпднп ставу 1. пвпг шлана, пбјекат Купца ће бити искљушен са система ппд 
услпвима утврђеним Угпвпрпм, Закпнпм, Уредбпм и прпписима дпнетим на пснпву Закпна. 
 Трпщкпве искљушеоа и евентуалнпг ппнпвнпг укљушеоа снпси Купац и дужан је да их плати у складу са издатим 
задужеоем Снабдеваша. 

Члан 22. 
 У слушају дпцое у изврщеоу пбавезе плаћаоа, Купац је дужан да ппред главнице плати Снабдевашу и камату у 
висини закпнске затезне камате у складу са дпстављеним пбрашунпм Снабдеваша у рпку пд 8 (псам) дана пд дана 
исппстављаоа истпг. 
 Плаћаое се урашунава према реду дпспеваоа рашуна на наплату. Укпликп Купац ппред главнице дугује и трпщкпве и 
камате, првп се птплаћују трпщкпви, затим камате и најзад главница. 
 Камата се пбрашунава на изнпс дуга пд датума дпспећа рашуна на наплату дп дана исплате, и тп пп стппи утврђенпј 
закпнпм. 
 
XI ППРЕМЕЋАЈИ У ИСППРУЦИ 
 

Члан 23. 
 У слушају краткптрајних ппремећаја у снабдеваоу гаспм услед хаварија, непредвиђених пкплнпсти на гаспвпднпм 
систему и других пкплнпсти кпје за ппследицу имају смаоеое исппруке, у циљу пшуваоа сигурнпсти гаспвпднпг система 
примеоиваће се мере пгранишеоа прпписане Уредбпм и Закпнпм. 
 
XII ВИША СИЛА 

Члан 24. 
 Сматраће се да је наступилп дејствп вище силе, укпликп дпђе дп ппжара, ппплаве, земљптреса, експлпзије или 
пщтећеоа гаспвпднпг система у Републици Србији, кап и услед аката надлежних државних пргана. 
 Сматраће се да је наступилп дејствп вище силе и кад дпђе дп прекида трансппрта увпзнпг гаса, кап и у слушају 
дејства вище силе на гасним пбјектима и инсталацијама Купца. Наступаое вище силе не утише на пбавезу плаћаоа Купца за 
исппрушени гас. 
 
XIII УСЛПВИ И НАЧИН ПБУСТАВЕ ИСППРУКЕ 
 

Члан 25. 
 Снабдеваш има правп да Купцу пбустави исппруку гаса у слушајевима и ппд услпвима утврђеним Угпвпрпм, Закпнпм, 
Уредбпм и прпписима дпнетим на пснпву Закпна. 
 Купцу се мпже пбуставити исппрука гаса и на оегпв захтев, ппд услпвима утврђеним Угпвпрпм, Закпнпм, Уредбпм и 
прпписима дпнетим на пснпву Закпна. 
 
XIV ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ УГПВПРА 

 
Члан 26. 

 Измене и дппуне пвпг угпвпра закљушују се искљушивп у писанпј фпрми: 
 
             1) на пснпву измене закпнских и ппдзакпнских прпписа или услпва Снабдеваша, 
             2) на пснпву измена и дппуна угпвпра са снабдевашима Снабдеваша, ПДС или ПТС. 
 
 Укпликп дпђе дп прпмена услпва кприщћеоа дистрибутивнпг система кпји се кпристи за исппруку гаса дп места 
примппредаје Купцу, прпдајна цена се меоа пп аутпматизму у складу са пдпбреним регулисаним ценама и наведена 
прпмена цене се неће сматрати изменпм или дппунпм Угпвпра. 
 
 
 
XV ТРАЈАОЕ И РАСКИД УГПВПРА 
 

Члан 27. 
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 Угпвпр се закљушује на перипд пд 12 месеци  с тим да се мпже и пре раскинути писанпм изјавпм сваке угпвпрне 
стране, ппд услпвима и на нашин прпписан закпнпм, важећим прпписима и пвим Угпвпрпм. 
 Птказним рпкпм сматра се перипд, кпји је пптребан да угпвпрне стране испуне свпје угпвпрне пбавезе према 
Ппручбеници Купца, а укпликп је наплаћен угпвпрни пенал из шлана 21. Пвпг угпвпра, птказни рпк је 60 (щездесет) дана пд 
датума настанка писменпг раскиднпг захтева. 
 Страна кпја раскида Угпвпр је дужна да претхпднп испуни свпје дпспеле нпвшане угпвпрне пбавезе или се у 
супрптнпм Угпвпр неће сматрати раскинутим. 
 Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују да је Снабдеваш пре закљушеоа пвпг угпвпра пбавестип Купца п мпгућнпстима 
прпмене снабдеваша у складу са Закпнпм. 
 Прпмена снабдеваша врщи се у ппступку, ппд услпвима и у рпкпвима утврђеним Правилима п прпмени снабдеваша. 
 
XVI ПРЕНПШЕОЕ ПРАВА 
 

Члан 28. 
 Угпвпрна страна кпд кпје је дпщлп дп статусне прпмене, дужна је да п тпме пдмах писменп пбавести другу угпвпрну 
страну уз дпставу релевантних дпказа. 
 Укпликп збпг прпмене прпписа, oдлука надлежних пргана или активнпсти једне или пбе угпвпрне стране, дпђе дп 
прпмене правнпг статуса, пбавезе настале из пвпг угпвпра аутпматски прелазе на правне следбенике. 
 
 Пренпщеое права врщи се у рпку пд 5 (пет) дана када правни следбеник пбавести другу угпвпрну страну да 
замеоује правнпг предхпдника у Угпвпру и п тпме пружи пптребне дпказе. 
 

Члан 29. 
 Угпвпрна страна кпја буде иницирала пренпс права и пбавеза пбавестиће другу угпвпрну страну п тпме 
благпвременп, уз истпвременп дпстављаое ппдатака и дпкумената кпји се пднпсе на пренпс права и пбавеза и кпји дпказују 
да ће преузималац права и пбавеза бити сппспбан да у пптпунпсти изврщава пбавезе кпје преузима на пснпву Угпвпра. 

 
Члан 30. 

 Укпликп кпд једне пд угпвпрних страна дпђе дп прпмене у правнпм статусу кпја пгранишава или спрешава ту 
угпвпрну страну у испуоаваоу пбавеза утврђених пвим угпвпрпм или пгранишава или спрешава преузимаое пдгпвпрнпсти, 
та угпвпрна страна дужна је да без пдлагаоа писменп пбавести другу угпвпрну страну и да на оен захтев угпвпри правнпг 
следбеника. 
  
XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
 Угпвпрне стране су сагласне да ће сва евентуалнп сппрна питаоа рещавати дпгпвпрпм, а у супрптнпм угпварају 
надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм Саду. 
 

Члан 32. 
 Снабдеваш и Купац се пбавезују да шувају кап ппслпвну тајну кпмерцијалне, технишке, финансијске и друге ппдатке 
кпји су им дпступни у реализацији пвпг угпвпра. 
 

Члан 33. 
 За све пднпсе између угпвпрних страна кпји прпистекну из примене Угпвпра, а нису Угпвпрпм ппсебнп регулисани, 
неппсреднп ће се применити пдгпварајуће пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима, кап и прпписа из шлана 1. пвпг 
угпвпра. 
 

Члан 34. 
Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка, пп 2 (два) примерка за сваку угпвпрну страну, прптумашен и у знак 
сагласнпсти пптписан. 
 
 
 

СНАБДЕВАЧ                                                                                                                                              КУПАЦ 
                                                                                            
______________________________              М.П.                                                         _____________________________  М.П. 
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П П Р У Џ Б Е Н И Ц А 
 

 
Ппручбеница бр _  датум______/______/_____. гпд. 
 
уз Угпвпр бр.     ______/2020 
 
Рещеое бр ____________датум ______/_____/_____.гпд. 
 
Назив Купца: Ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника Футпг 

Шифра Купца   58139 

Назив/ адреса МИ: Царице Милице 2              Категприја/ Група МИ:  K1N  

Шифра МИ     658 

Капацитет МИ  376  Sm3/дан/гпд. 

Пператпр система ДП „НПВИ САД ГАС" 

 

 

ГПДИНА 2020. 

     МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР - 

ФЕБРУАР - 

МАРТ 3.800 

АПРИЛ 1.800 

МАЈ 1.500 

ЈУН 0 

ЈУЛ 0 

АВГУСТ 0 

СЕПТЕМБАР 0 

ПКТПБАР 1.300 

НПВЕМБАР 4.000 

ДЕЦЕМБАР 7.500 

УКУПНП 19.900 

        
 

ГПДИНА 2021 

МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР 8.800 

ФЕБРУАР 6.300 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

УКУПНП 15.100 
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                      К У П А Ц  
 
 
____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
 
 
ПРИЈАВА МЕСТА ИСППРУКЕ 
 
ПБРАЗАЦ  
 
1.  NАЗИВ ДЕЛАТНПСТИ    ________________________________________________________________ 
 
Шифра делатнпсти _____________ 
 
2. НАМЕНА ППТРПШОЕ:  (заокружи редни број) 
 
1) купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти трaнспoртa, дистрибуциje и 
склaдищтeоa прирoднoг гaсa (прeдгрeвaоe гaсa нa глaвнoj мeрнo-рeгулaциoнoj стaници, рaд кoмпрeсoрa и 
сл.), купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти прoизвoдоe и прeрaдe 
прирoднoг гaсa, нaфтe и нaфтних дeривaтa; 
2) бoлницe, клиникe, клинишкo-бoлнишки и клинишки цeнтри, институти, спeциjaлнe здрaвствeнe устaнoвe 
(стaницe хитнe пoмoћи и других хитних интeрвeнциja, стaциoнaри, зaвoди зa трaнсфузиjу крви, узимaоe и 
прeрaду крви и цeнтри зa диjaлизу) и oбjeкти и пoстрojeоa прoизвoђaшa лeкoвa и сaнитeтскoг мaтeриjaлa; 
3) другe здрaвствeнe устaнoвe у склaду сa плaнoм мрeжe здрaвствeних устaнoвa кojи сe дoнoси у склaду сa 
зaкoнoм; 
4) oбjeкти вoдoвoдa и кaнaлизaциje; 
5) oбjeкти зa прoизвoдоу oснoвних прeхрaмбeних прoизвoдa (цeнтрaлнe пeкaрe, млeкaрe и кухиоe); 
6) jeдиницe и устaнoвe Министaрствa oдбрaнe и вojскe Србиje; 
7) устaнoвe сoциjaлнe зaщтитe зa смeщтaj кoрисникa (зaвoди, дoмoви, цeнтри, прихвaтни цeнтри и 
прихвaтилищтa); 
8) кaзнeнo-пoпрaвни зaвoди, oкружни зaтвoр, вaспитнo-пoпрaвни дoмoви и спeциjaлнe зaтвoрскe бoлницe; 
9) устaнoвe у oблaсти прeдщкoлскoг, oснoвнoг, срeдоeг и висoкoг oбрaзoвaоa, ушeнишкoг и студeнтскoг 
стaндaрдa и спoртa; 
10) oбjeкти кoд кojих би испoрукa гaсa изaзвaлa трajну хaвaриjу прoизвoдних пoстрojeоa; 
11) дoмaћинствa; 
12) тoплaнe (дaљински систeм грejaоa); 
13) купци кojи имajу oбjeктe зa прoизвoдоу хрaнe, oсим цeнтрaлних пeкaрa и кухиоa; 
14) тeрмoeлeктрaнe-тoплaнe; 
15) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao сирoвину; 
16) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao eнeргeнт. 
 
3. МИНИМАЛНЕ ЧАСПВНЕ ППТРЕБЕ ЗА ПДРЖАВАОЕ "ТППЛПГ СТАОА". 
 
a) пoтрeбнe Qmin= ______________ m3/h 
б) нису пoтрeбнe 
 
4.  ВРЕМЕ ППТРЕБНП ЗА ПРЕЛАЗ НА Q= 0 m3/h 
__________________ шaсoвa 
П 
5. МПГУЋНПСТ АЛТЕРНАТИВНПГ ГПРИВА 
 
a) Мoгућнoст aлтeрнaтивнoг гoривa:              ДА                                                               НЕ 
б) Oбим aлтeрнaтивнoг гoривa: _________________________ % или ______________________ m3/h 
ц) Врстa aлтeрнaтивнoг гoривa: _______________________ или __________________________ 
д) Кaпaцитeт склaдищтeнoг прoстoрa зa aлтeрнaтивнo гoривo: ___________________________ 
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6.  МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА ЧАСПВНА ППТРПШОА (инсталисана) ПП ТРПШИЛИМА 
 
МПГУЋНПСТ ЗАМЕНЕ ПРИРПДНПГ ГАСА ДРУГИМ ЕНЕРГЕНТПМ ПП ТРПШИЛИМА 
 
НАЗИВ ТРПШИЛА Брoj кoтлoвских Мин. и мax. (инстaлирaнa пoтрoщоa) Пбим замене 
jeдиницa Qmin Qmin прир. гaсa пo трoщилу 
(кoм) (m3/h) (m3/h) m3/h или % Q 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
Минимaлнo врeмe пoтрeбнo зa прeлaзaк нa други eнeргeнт: ___________________ шас 
 
7.  ДУЖИНА ТРАЈАОА РЕМПНТА И ППТРПШОА ПРИРПДНПГ ГАСА У ТПКУ РЕМПНТА 
 
1. Oд __________дo ___________ Qrem= __________ m3/h 
2. Oд __________дo ___________ Qrem= _________ m3/h 
 
8.  ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА И СТАРТПВАОА (за случај ремпнта или искључеоа) 
 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (први пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (други пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (први пeриoд) __________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (други пeриoд) __________шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
 
9.  ПДГПВПРНП ЛИЦЕ 
 
имe и прeзимe: _____________________________________________________________________ 
 
кoнтaкт тeлeфoн: ____________________________________________________________________ 
 
10. НАППМЕНЕ И ПРИМЕДБЕ: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                      К У П А Ц  
 
 
____________________________М.П.                       ППТПИС 
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П П Р У Џ Б Е Н И Ц А 
 

 
Ппручбеница бр _  датум______/______/_____. гпд. 
 
уз Угпвпр бр.     ______/2020 
 
Рещеое бр ____________датум ______/_____/_____.гпд. 
 
Назив Купца:  Ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника Футпг 

Шифра Купца   58139 

Назив/ адреса МИ: Царице Милице 2              Категприја/ Група МИ:  K1N  

Шифра МИ     659 

Капацитет МИ 317     Sm3/дан/гпд. 

Пператпр система ДП „НПВИ САД ГАС" 

 

 

ГПДИНА 2020. 

     МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР - 

ФЕБРУАР - 

МАРТ 4.600 

АПРИЛ 2.200 

МАЈ 2.000 

ЈУН 0 

ЈУЛ 0 

АВГУСТ 0 

СЕПТЕМБАР 0 

ПКТПБАР 100 

НПВЕМБАР 2.600 

ДЕЦЕМБАР 7.100 

УКУПНП 18.600 

        
 
 
 
 
                      К У П А Ц  

ГПДИНА 2021 

МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР 7.400 

ФЕБРУАР 6.000 

МАРТ - 

АПРИЛ - 

МАЈ - 

ЈУН - 

ЈУЛ - 

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР - 

ПКТПБАР - 

НПВЕМБАР - 

ДЕЦЕМБАР - 

УКУПНП 13.400 
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____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
 
 
ПРИЈАВА МЕСТА ИСППРУКЕ 
 
ПБРАЗАЦ  
 
1.  NАЗИВ ДЕЛАТНПСТИ    ________________________________________________________________ 
 
Шифра делатнпсти _____________ 
 
2. НАМЕНА ППТРПШОЕ:  (заокружи редни број) 
 
1) купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти трaнспoртa, дистрибуциje и 
склaдищтeоa прирoднoг гaсa (прeдгрeвaоe гaсa нa глaвнoj мeрнo-рeгулaциoнoj стaници, рaд кoмпрeсoрa и 
сл.), купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти прoизвoдоe и прeрaдe 
прирoднoг гaсa, нaфтe и нaфтних дeривaтa; 
2) бoлницe, клиникe, клинишкo-бoлнишки и клинишки цeнтри, институти, спeциjaлнe здрaвствeнe устaнoвe 
(стaницe хитнe пoмoћи и других хитних интeрвeнциja, стaциoнaри, зaвoди зa трaнсфузиjу крви, узимaоe и 
прeрaду крви и цeнтри зa диjaлизу) и oбjeкти и пoстрojeоa прoизвoђaшa лeкoвa и сaнитeтскoг мaтeриjaлa; 
3) другe здрaвствeнe устaнoвe у склaду сa плaнoм мрeжe здрaвствeних устaнoвa кojи сe дoнoси у склaду сa 
зaкoнoм; 
4) oбjeкти вoдoвoдa и кaнaлизaциje; 
5) oбjeкти зa прoизвoдоу oснoвних прeхрaмбeних прoизвoдa (цeнтрaлнe пeкaрe, млeкaрe и кухиоe); 
6) jeдиницe и устaнoвe Министaрствa oдбрaнe и вojскe Србиje; 
7) устaнoвe сoциjaлнe зaщтитe зa смeщтaj кoрисникa (зaвoди, дoмoви, цeнтри, прихвaтни цeнтри и 
прихвaтилищтa); 
8) кaзнeнo-пoпрaвни зaвoди, oкружни зaтвoр, вaспитнo-пoпрaвни дoмoви и спeциjaлнe зaтвoрскe бoлницe; 
9) устaнoвe у oблaсти прeдщкoлскoг, oснoвнoг, срeдоeг и висoкoг oбрaзoвaоa, ушeнишкoг и студeнтскoг 
стaндaрдa и спoртa; 
10) oбjeкти кoд кojих би испoрукa гaсa изaзвaлa трajну хaвaриjу прoизвoдних пoстрojeоa; 
11) дoмaћинствa; 
12) тoплaнe (дaљински систeм грejaоa); 
13) купци кojи имajу oбjeктe зa прoизвoдоу хрaнe, oсим цeнтрaлних пeкaрa и кухиоa; 
14) тeрмoeлeктрaнe-тoплaнe; 
15) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao сирoвину; 
16) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao eнeргeнт. 
 
3. МИНИМАЛНЕ ЧАСПВНЕ ППТРЕБЕ ЗА ПДРЖАВАОЕ "ТППЛПГ СТАОА". 
 
a) пoтрeбнe Qmin= ______________ m3/h 
б) нису пoтрeбнe 
 
4.  ВРЕМЕ ППТРЕБНП ЗА ПРЕЛАЗ НА Q= 0 m3/h 
__________________ шaсoвa 
П 
5. МПГУЋНПСТ АЛТЕРНАТИВНПГ ГПРИВА 
 
a) Мoгућнoст aлтeрнaтивнoг гoривa:              ДА                                                               НЕ 
б) Oбим aлтeрнaтивнoг гoривa: _________________________ % или ______________________ m3/h 
ц) Врстa aлтeрнaтивнoг гoривa: _______________________ или __________________________ 
д) Кaпaцитeт склaдищтeнoг прoстoрa зa aлтeрнaтивнo гoривo: ___________________________ 
 
6.  МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА ЧАСПВНА ППТРПШОА (инсталисана) ПП ТРПШИЛИМА 
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МПГУЋНПСТ ЗАМЕНЕ ПРИРПДНПГ ГАСА ДРУГИМ ЕНЕРГЕНТПМ ПП ТРПШИЛИМА 
 
НАЗИВ ТРПШИЛА Брoj кoтлoвских Мин. и мax. (инстaлирaнa пoтрoщоa) Пбим замене 
jeдиницa Qmin Qmin прир. гaсa пo трoщилу 
(кoм) (m3/h) (m3/h) m3/h или % Q 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
Минимaлнo врeмe пoтрeбнo зa прeлaзaк нa други eнeргeнт: ___________________ шас 
 
7.  ДУЖИНА ТРАЈАОА РЕМПНТА И ППТРПШОА ПРИРПДНПГ ГАСА У ТПКУ РЕМПНТА 
 
1. Oд __________дo ___________ Qrem= __________ m3/h 
2. Oд __________дo ___________ Qrem= _________ m3/h 
 
8.  ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА И СТАРТПВАОА (за случај ремпнта или искључеоа) 
 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (први пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (други пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (први пeриoд) __________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (други пeриoд) __________шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
 
9.  ПДГПВПРНП ЛИЦЕ 
 
имe и прeзимe: _____________________________________________________________________ 
 
кoнтaкт тeлeфoн: ____________________________________________________________________ 
 
10. НАППМЕНЕ И ПРИМЕДБЕ: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                      К У П А Ц  
 
 
____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
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П П Р У Џ Б Е Н И Ц А 
 

 
Ппручбеница бр _  датум______/______/_____. гпд. 
 
уз Угпвпр бр.     ______/2020 
 
Рещеое бр ____________датум ______/_____/_____.гпд. 
 
Назив Купца:  Ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника Футпг 

Шифра Купца   58139 

Назив/ адреса МИ: Царице Милице 2              Категприја/ Група МИ:  K1N  

Шифра МИ     660 

Капацитет МИ  379   Sm3/дан/гпд. 

Пператпр система ДП „НПВИ САД ГАС" 

 

 

ГПДИНА 2020. 

     МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР - 

ФЕБРУАР - 

МАРТ 4.200 

АПРИЛ 1.600 

МАЈ 1.200 

ЈУН - 

ЈУЛ - 

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР - 

ПКТПБАР 1.100 

НПВЕМБАР 4.700 

ДЕЦЕМБАР 3.000 

УКУПНП 15.800 

        
 
 
                      К У П А Ц  
 
 
____________________________М.П. 

ГПДИНА 2021. 

МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР 9.000 

ФЕБРУАР 6.200 

МАРТ - 

АПРИЛ - 

МАЈ - 

ЈУН - 

ЈУЛ - 

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР - 

ПКТПБАР - 

НПВЕМБАР - 

ДЕЦЕМБАР - 

УКУПНП 15.200 
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                       ППТПИС 
 
 
 
 
ПРИЈАВА МЕСТА ИСППРУКЕ 
 
ПБРАЗАЦ  
 
1.  NАЗИВ ДЕЛАТНПСТИ    ________________________________________________________________ 
 
Шифра делатнпсти _____________ 
 
2. НАМЕНА ППТРПШОЕ:  (заокружи редни број) 
 
1) купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти трaнспoртa, дистрибуциje и 
склaдищтeоa прирoднoг гaсa (прeдгрeвaоe гaсa нa глaвнoj мeрнo-рeгулaциoнoj стaници, рaд кoмпрeсoрa и 
сл.), купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти прoизвoдоe и прeрaдe 
прирoднoг гaсa, нaфтe и нaфтних дeривaтa; 
2) бoлницe, клиникe, клинишкo-бoлнишки и клинишки цeнтри, институти, спeциjaлнe здрaвствeнe устaнoвe 
(стaницe хитнe пoмoћи и других хитних интeрвeнциja, стaциoнaри, зaвoди зa трaнсфузиjу крви, узимaоe и 
прeрaду крви и цeнтри зa диjaлизу) и oбjeкти и пoстрojeоa прoизвoђaшa лeкoвa и сaнитeтскoг мaтeриjaлa; 
3) другe здрaвствeнe устaнoвe у склaду сa плaнoм мрeжe здрaвствeних устaнoвa кojи сe дoнoси у склaду сa 
зaкoнoм; 
4) oбjeкти вoдoвoдa и кaнaлизaциje; 
5) oбjeкти зa прoизвoдоу oснoвних прeхрaмбeних прoизвoдa (цeнтрaлнe пeкaрe, млeкaрe и кухиоe); 
6) jeдиницe и устaнoвe Министaрствa oдбрaнe и вojскe Србиje; 
7) устaнoвe сoциjaлнe зaщтитe зa смeщтaj кoрисникa (зaвoди, дoмoви, цeнтри, прихвaтни цeнтри и 
прихвaтилищтa); 
8) кaзнeнo-пoпрaвни зaвoди, oкружни зaтвoр, вaспитнo-пoпрaвни дoмoви и спeциjaлнe зaтвoрскe бoлницe; 
9) устaнoвe у oблaсти прeдщкoлскoг, oснoвнoг, срeдоeг и висoкoг oбрaзoвaоa, ушeнишкoг и студeнтскoг 
стaндaрдa и спoртa; 
10) oбjeкти кoд кojих би испoрукa гaсa изaзвaлa трajну хaвaриjу прoизвoдних пoстрojeоa; 
11) дoмaћинствa; 
12) тoплaнe (дaљински систeм грejaоa); 
13) купци кojи имajу oбjeктe зa прoизвoдоу хрaнe, oсим цeнтрaлних пeкaрa и кухиоa; 
14) тeрмoeлeктрaнe-тoплaнe; 
15) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao сирoвину; 
16) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao eнeргeнт. 
 
3. МИНИМАЛНЕ ЧАСПВНЕ ППТРЕБЕ ЗА ПДРЖАВАОЕ "ТППЛПГ СТАОА". 
 
a) пoтрeбнe Qmin= ______________ m3/h 
б) нису пoтрeбнe 
 
4.  ВРЕМЕ ППТРЕБНП ЗА ПРЕЛАЗ НА Q= 0 m3/h 
__________________ шaсoвa 
П 
5. МПГУЋНПСТ АЛТЕРНАТИВНПГ ГПРИВА 
 
a) Мoгућнoст aлтeрнaтивнoг гoривa:              ДА                                                               НЕ 
б) Oбим aлтeрнaтивнoг гoривa: _________________________ % или ______________________ m3/h 
ц) Врстa aлтeрнaтивнoг гoривa: _______________________ или __________________________ 
д) Кaпaцитeт склaдищтeнoг прoстoрa зa aлтeрнaтивнo гoривo: ___________________________ 
 
6.  МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА ЧАСПВНА ППТРПШОА (инсталисана) ПП ТРПШИЛИМА 
 
МПГУЋНПСТ ЗАМЕНЕ ПРИРПДНПГ ГАСА ДРУГИМ ЕНЕРГЕНТПМ ПП ТРПШИЛИМА 
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НАЗИВ ТРПШИЛА Брoj кoтлoвских Мин. и мax. (инстaлирaнa пoтрoщоa) Пбим замене 
jeдиницa Qmin Qmin прир. гaсa пo трoщилу 
(кoм) (m3/h) (m3/h) m3/h или % Q 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
Минимaлнo врeмe пoтрeбнo зa прeлaзaк нa други eнeргeнт: ___________________ шас 
 
7.  ДУЖИНА ТРАЈАОА РЕМПНТА И ППТРПШОА ПРИРПДНПГ ГАСА У ТПКУ РЕМПНТА 
 
1. Oд __________дo ___________ Qrem= __________ m3/h 
2. Oд __________дo ___________ Qrem= _________ m3/h 
 
8.  ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА И СТАРТПВАОА (за случај ремпнта или искључеоа) 
 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (први пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (други пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (први пeриoд) __________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (други пeриoд) __________шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
 
9.  ПДГПВПРНП ЛИЦЕ 
 
имe и прeзимe: _____________________________________________________________________ 
 
кoнтaкт тeлeфoн: ____________________________________________________________________ 
 
10. НАППМЕНЕ И ПРИМЕДБЕ: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                      К У П А Ц  
 
 
____________________________М.П. 
                       ППТПИС 

 

 

П  
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П П Р У Џ Б Е Н И Ц А 
 

 
Ппручбеница бр _  датум______/______/_____. гпд. 
 
уз Угпвпр бр.     ______/2020 
 
Рещеое бр ____________датум ______/_____/_____.гпд. 
 
Назив Купца:  Ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника Футпг 

Шифра Купца   58139 

Назив/ адреса МИ: Царице Милице 2              Категприја/ Група МИ:  MPO 

Шифра МИ     661 

Капацитет МИ  0   Sm3/дан/гпд. 

Пператпр система ДП „НПВИ САД ГАС" 

 

 

ГПДИНА 2020. 

     МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР - 

ФЕБРУАР - 

МАРТ 1.500 

АПРИЛ 600 

МАЈ 300 

ЈУН - 

ЈУЛ - 

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР - 

ПКТПБАР 500 

НПВЕМБАР 1.700 

ДЕЦЕМБАР 8.000 

УКУПНП 12.600 

        
 
 
                      К У П А Ц  
 

ГПДИНА 2021 

МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР 3.000 

ФЕБРУАР 2.400 

МАРТ - 

АПРИЛ - 

МАЈ - 

ЈУН - 

ЈУЛ - 

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР - 

ПКТПБАР - 

НПВЕМБАР - 

ДЕЦЕМБАР - 

УКУПНП 5.400 
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____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
 
 
ПРИЈАВА МЕСТА ИСППРУКЕ 
 
ПБРАЗАЦ  
 
1.  NАЗИВ ДЕЛАТНПСТИ    ________________________________________________________________ 
 
Шифра делатнпсти _____________ 
 
2. НАМЕНА ППТРПШОЕ:  (заокружи редни број) 
 
1) купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти трaнспoртa, дистрибуциje и 
склaдищтeоa прирoднoг гaсa (прeдгрeвaоe гaсa нa глaвнoj мeрнo-рeгулaциoнoj стaници, рaд кoмпрeсoрa и 
сл.), купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти прoизвoдоe и прeрaдe 
прирoднoг гaсa, нaфтe и нaфтних дeривaтa; 
2) бoлницe, клиникe, клинишкo-бoлнишки и клинишки цeнтри, институти, спeциjaлнe здрaвствeнe устaнoвe 
(стaницe хитнe пoмoћи и других хитних интeрвeнциja, стaциoнaри, зaвoди зa трaнсфузиjу крви, узимaоe и 
прeрaду крви и цeнтри зa диjaлизу) и oбjeкти и пoстрojeоa прoизвoђaшa лeкoвa и сaнитeтскoг мaтeриjaлa; 
3) другe здрaвствeнe устaнoвe у склaду сa плaнoм мрeжe здрaвствeних устaнoвa кojи сe дoнoси у склaду сa 
зaкoнoм; 
4) oбjeкти вoдoвoдa и кaнaлизaциje; 
5) oбjeкти зa прoизвoдоу oснoвних прeхрaмбeних прoизвoдa (цeнтрaлнe пeкaрe, млeкaрe и кухиоe); 
6) jeдиницe и устaнoвe Министaрствa oдбрaнe и вojскe Србиje; 
7) устaнoвe сoциjaлнe зaщтитe зa смeщтaj кoрисникa (зaвoди, дoмoви, цeнтри, прихвaтни цeнтри и 
прихвaтилищтa); 
8) кaзнeнo-пoпрaвни зaвoди, oкружни зaтвoр, вaспитнo-пoпрaвни дoмoви и спeциjaлнe зaтвoрскe бoлницe; 
9) устaнoвe у oблaсти прeдщкoлскoг, oснoвнoг, срeдоeг и висoкoг oбрaзoвaоa, ушeнишкoг и студeнтскoг 
стaндaрдa и спoртa; 
10) oбjeкти кoд кojих би испoрукa гaсa изaзвaлa трajну хaвaриjу прoизвoдних пoстрojeоa; 
11) дoмaћинствa; 
12) тoплaнe (дaљински систeм грejaоa); 
13) купци кojи имajу oбjeктe зa прoизвoдоу хрaнe, oсим цeнтрaлних пeкaрa и кухиоa; 
14) тeрмoeлeктрaнe-тoплaнe; 
15) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao сирoвину; 
16) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao eнeргeнт. 
 
3. МИНИМАЛНЕ ЧАСПВНЕ ППТРЕБЕ ЗА ПДРЖАВАОЕ "ТППЛПГ СТАОА". 
 
a) пoтрeбнe Qmin= ______________ m3/h 
б) нису пoтрeбнe 
 
4.  ВРЕМЕ ППТРЕБНП ЗА ПРЕЛАЗ НА Q= 0 m3/h 
__________________ шaсoвa 
П 
5. МПГУЋНПСТ АЛТЕРНАТИВНПГ ГПРИВА 
 
a) Мoгућнoст aлтeрнaтивнoг гoривa:              ДА                                                               НЕ 
б) Oбим aлтeрнaтивнoг гoривa: _________________________ % или ______________________ m3/h 
ц) Врстa aлтeрнaтивнoг гoривa: _______________________ или __________________________ 
д) Кaпaцитeт склaдищтeнoг прoстoрa зa aлтeрнaтивнo гoривo: ___________________________ 
 
6.  МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА ЧАСПВНА ППТРПШОА (инсталисана) ПП ТРПШИЛИМА 
 
МПГУЋНПСТ ЗАМЕНЕ ПРИРПДНПГ ГАСА ДРУГИМ ЕНЕРГЕНТПМ ПП ТРПШИЛИМА 
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НАЗИВ ТРПШИЛА Брoj кoтлoвских Мин. и мax. (инстaлирaнa пoтрoщоa) Пбим замене 
jeдиницa Qmin Qmin прир. гaсa пo трoщилу 
(кoм) (m3/h) (m3/h) m3/h или % Q 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
Минимaлнo врeмe пoтрeбнo зa прeлaзaк нa други eнeргeнт: ___________________ шас 
 
7.  ДУЖИНА ТРАЈАОА РЕМПНТА И ППТРПШОА ПРИРПДНПГ ГАСА У ТПКУ РЕМПНТА 
 
1. Oд __________дo ___________ Qrem= __________ m3/h 
2. Oд __________дo ___________ Qrem= _________ m3/h 
 
8.  ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА И СТАРТПВАОА (за случај ремпнта или искључеоа) 
 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (први пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (други пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (први пeриoд) __________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (други пeриoд) __________шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
 
9.  ПДГПВПРНП ЛИЦЕ 
 
имe и прeзимe: _____________________________________________________________________ 
 
кoнтaкт тeлeфoн: ____________________________________________________________________ 
 
10. НАППМЕНЕ И ПРИМЕДБЕ: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                      К У П А Ц  
 
 
____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
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П П Р У Џ Б Е Н И Ц А 
 

 
Ппручбеница бр _  датум______/______/_____. гпд. 
 
уз Угпвпр бр.     ______/2020 
 
Рещеое бр ____________датум ______/_____/_____.гпд. 
 
Назив Купца:  Ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника Футпг 

Шифра Купца   58139 

Назив/ адреса МИ: Царице Милице 2              Категприја/ Група МИ:  MPO 

Шифра МИ     662 

Капацитет МИ  0   Sm3/дан/гпд. 

Пператпр система ДП „НПВИ САД ГАС" 

 

 

ГПДИНА 2020. 

     МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР - 

ФЕБРУАР - 

МАРТ 1.700 

АПРИЛ 1.100 

МАЈ 900 

ЈУН -- 

ЈУЛ  

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР - 

ПКТПБАР 1.000 

НПВЕМБАР 1.400 

ДЕЦЕМБАР 2.400 

УКУПНП 8.500 

        
 
 
                      К У П А Ц  
 

ГПДИНА 2021. 

МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР 2.500 

ФЕБРУАР 2.000 

МАРТ - 

АПРИЛ - 

МАЈ - 

ЈУН - 

  

ЈУЛ - 

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР - 

ПКТПБАР - 

НПВЕМБАР - 

ДЕЦЕМБАР - 

УКУПНП 4.500 
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____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
 
 
ПРИЈАВА МЕСТА ИСППРУКЕ 
 
ПБРАЗАЦ  
 
1.  NАЗИВ ДЕЛАТНПСТИ    ________________________________________________________________ 
 
Шифра делатнпсти _____________ 
 
2. НАМЕНА ППТРПШОЕ:  (заокружи редни број) 
 
1) купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти трaнспoртa, дистрибуциje и 
склaдищтeоa прирoднoг гaсa (прeдгрeвaоe гaсa нa глaвнoj мeрнo-рeгулaциoнoj стaници, рaд кoмпрeсoрa и 
сл.), купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти прoизвoдоe и прeрaдe 
прирoднoг гaсa, нaфтe и нaфтних дeривaтa; 
2) бoлницe, клиникe, клинишкo-бoлнишки и клинишки цeнтри, институти, спeциjaлнe здрaвствeнe устaнoвe 
(стaницe хитнe пoмoћи и других хитних интeрвeнциja, стaциoнaри, зaвoди зa трaнсфузиjу крви, узимaоe и 
прeрaду крви и цeнтри зa диjaлизу) и oбjeкти и пoстрojeоa прoизвoђaшa лeкoвa и сaнитeтскoг мaтeриjaлa; 
3) другe здрaвствeнe устaнoвe у склaду сa плaнoм мрeжe здрaвствeних устaнoвa кojи сe дoнoси у склaду сa 
зaкoнoм; 
4) oбjeкти вoдoвoдa и кaнaлизaциje; 
5) oбjeкти зa прoизвoдоу oснoвних прeхрaмбeних прoизвoдa (цeнтрaлнe пeкaрe, млeкaрe и кухиоe); 
6) jeдиницe и устaнoвe Министaрствa oдбрaнe и вojскe Србиje; 
7) устaнoвe сoциjaлнe зaщтитe зa смeщтaj кoрисникa (зaвoди, дoмoви, цeнтри, прихвaтни цeнтри и 
прихвaтилищтa); 
8) кaзнeнo-пoпрaвни зaвoди, oкружни зaтвoр, вaспитнo-пoпрaвни дoмoви и спeциjaлнe зaтвoрскe бoлницe; 
9) устaнoвe у oблaсти прeдщкoлскoг, oснoвнoг, срeдоeг и висoкoг oбрaзoвaоa, ушeнишкoг и студeнтскoг 
стaндaрдa и спoртa; 
10) oбjeкти кoд кojих би испoрукa гaсa изaзвaлa трajну хaвaриjу прoизвoдних пoстрojeоa; 
11) дoмaћинствa; 
12) тoплaнe (дaљински систeм грejaоa); 
13) купци кojи имajу oбjeктe зa прoизвoдоу хрaнe, oсим цeнтрaлних пeкaрa и кухиоa; 
14) тeрмoeлeктрaнe-тoплaнe; 
15) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao сирoвину; 
16) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao eнeргeнт. 
 
3. МИНИМАЛНЕ ЧАСПВНЕ ППТРЕБЕ ЗА ПДРЖАВАОЕ "ТППЛПГ СТАОА". 
 
a) пoтрeбнe Qmin= ______________ m3/h 
б) нису пoтрeбнe 
 
4.  ВРЕМЕ ППТРЕБНП ЗА ПРЕЛАЗ НА Q= 0 m3/h 
__________________ шaсoвa 
П 
5. МПГУЋНПСТ АЛТЕРНАТИВНПГ ГПРИВА 
 
a) Мoгућнoст aлтeрнaтивнoг гoривa:              ДА                                                               НЕ 
б) Oбим aлтeрнaтивнoг гoривa: _________________________ % или ______________________ m3/h 
ц) Врстa aлтeрнaтивнoг гoривa: _______________________ или __________________________ 
д) Кaпaцитeт склaдищтeнoг прoстoрa зa aлтeрнaтивнo гoривo: ___________________________ 
 
6.  МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА ЧАСПВНА ППТРПШОА (инсталисана) ПП ТРПШИЛИМА 
 
МПГУЋНПСТ ЗАМЕНЕ ПРИРПДНПГ ГАСА ДРУГИМ ЕНЕРГЕНТПМ ПП ТРПШИЛИМА 
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НАЗИВ ТРПШИЛА Брoj кoтлoвских Мин. и мax. (инстaлирaнa пoтрoщоa) Пбим замене 
jeдиницa Qmin Qmin прир. гaсa пo трoщилу 
(кoм) (m3/h) (m3/h) m3/h или % Q 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
Минимaлнo врeмe пoтрeбнo зa прeлaзaк нa други eнeргeнт: ___________________ шас 
 
7.  ДУЖИНА ТРАЈАОА РЕМПНТА И ППТРПШОА ПРИРПДНПГ ГАСА У ТПКУ РЕМПНТА 
 
1. Oд __________дo ___________ Qrem= __________ m3/h 
2. Oд __________дo ___________ Qrem= _________ m3/h 
 
8.  ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА И СТАРТПВАОА (за случај ремпнта или искључеоа) 
 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (први пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (други пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (први пeриoд) __________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (други пeриoд) __________шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
 
9.  ПДГПВПРНП ЛИЦЕ 
 
имe и прeзимe: _____________________________________________________________________ 
 
кoнтaкт тeлeфoн: ____________________________________________________________________ 
 
10. НАППМЕНЕ И ПРИМЕДБЕ: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
                      К У П А Ц  
 
 
____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
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П П Р У Џ Б Е Н И Ц А 
 

 
Ппручбеница бр _  датум______/______/_____. гпд. 
 
уз Угпвпр бр.     ______/2020 
 
Рещеое бр ____________датум ______/_____/_____.гпд. 
 
Назив Купца:  Ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника Футпг 

Шифра Купца   58139 

Назив/ адреса МИ: Царице Милице 2              Категприја/ Група МИ:  MPO 

Шифра МИ     49787 

Капацитет МИ  107   Sm3/дан/гпд. 

Пператпр система ДП „НПВИ САД ГАС" 

 

 

ГПДИНА 2020. 

     МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР - 

ФЕБРУАР - 

МАРТ 1.200 

АПРИЛ 400 

МАЈ 400 

ЈУН - 

ЈУЛ - 

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР 200 

ПКТПБАР 300 

НПВЕМБАР 1.000 

ДЕЦЕМБАР 2.000 

УКУПНП 5.500 

        
 
 
                      К У П А Ц  
 

ГПДИНА 2021. 

МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР 2.500 

ФЕБРУАР 2.000 

МАРТ - 

АПРИЛ - 

МАЈ - 

ЈУН - 

ЈУЛ - 

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР - 

ПКТПБАР - 

НПВЕМБАР - 

ДЕЦЕ3МБАР - 

УКУПНП 4.500 
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____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
 
 
ПРИЈАВА МЕСТА ИСППРУКЕ 
 
ПБРАЗАЦ  
 
1.  NАЗИВ ДЕЛАТНПСТИ    ________________________________________________________________ 
 
Шифра делатнпсти _____________ 
 
2. НАМЕНА ППТРПШОЕ:  (заокружи редни број) 
 
1) купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти трaнспoртa, дистрибуциje и 
склaдищтeоa прирoднoг гaсa (прeдгрeвaоe гaсa нa глaвнoj мeрнo-рeгулaциoнoj стaници, рaд кoмпрeсoрa и 
сл.), купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти прoизвoдоe и прeрaдe 
прирoднoг гaсa, нaфтe и нaфтних дeривaтa; 
2) бoлницe, клиникe, клинишкo-бoлнишки и клинишки цeнтри, институти, спeциjaлнe здрaвствeнe устaнoвe 
(стaницe хитнe пoмoћи и других хитних интeрвeнциja, стaциoнaри, зaвoди зa трaнсфузиjу крви, узимaоe и 
прeрaду крви и цeнтри зa диjaлизу) и oбjeкти и пoстрojeоa прoизвoђaшa лeкoвa и сaнитeтскoг мaтeриjaлa; 
3) другe здрaвствeнe устaнoвe у склaду сa плaнoм мрeжe здрaвствeних устaнoвa кojи сe дoнoси у склaду сa 
зaкoнoм; 
4) oбjeкти вoдoвoдa и кaнaлизaциje; 
5) oбjeкти зa прoизвoдоу oснoвних прeхрaмбeних прoизвoдa (цeнтрaлнe пeкaрe, млeкaрe и кухиоe); 
6) jeдиницe и устaнoвe Министaрствa oдбрaнe и вojскe Србиje; 
7) устaнoвe сoциjaлнe зaщтитe зa смeщтaj кoрисникa (зaвoди, дoмoви, цeнтри, прихвaтни цeнтри и 
прихвaтилищтa); 
8) кaзнeнo-пoпрaвни зaвoди, oкружни зaтвoр, вaспитнo-пoпрaвни дoмoви и спeциjaлнe зaтвoрскe бoлницe; 
9) устaнoвe у oблaсти прeдщкoлскoг, oснoвнoг, срeдоeг и висoкoг oбрaзoвaоa, ушeнишкoг и студeнтскoг 
стaндaрдa и спoртa; 
10) oбjeкти кoд кojих би испoрукa гaсa изaзвaлa трajну хaвaриjу прoизвoдних пoстрojeоa; 
11) дoмaћинствa; 
12) тoплaнe (дaљински систeм грejaоa); 
13) купци кojи имajу oбjeктe зa прoизвoдоу хрaнe, oсим цeнтрaлних пeкaрa и кухиоa; 
14) тeрмoeлeктрaнe-тoплaнe; 
15) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao сирoвину; 
16) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao eнeргeнт. 
 
3. МИНИМАЛНЕ ЧАСПВНЕ ППТРЕБЕ ЗА ПДРЖАВАОЕ "ТППЛПГ СТАОА". 
 
a) пoтрeбнe Qmin= ______________ m3/h 
б) нису пoтрeбнe 
 
4.  ВРЕМЕ ППТРЕБНП ЗА ПРЕЛАЗ НА Q= 0 m3/h 
__________________ шaсoвa 
П 
5. МПГУЋНПСТ АЛТЕРНАТИВНПГ ГПРИВА 
 
a) Мoгућнoст aлтeрнaтивнoг гoривa:              ДА                                                               НЕ 
б) Oбим aлтeрнaтивнoг гoривa: _________________________ % или ______________________ m3/h 
ц) Врстa aлтeрнaтивнoг гoривa: _______________________ или __________________________ 
д) Кaпaцитeт склaдищтeнoг прoстoрa зa aлтeрнaтивнo гoривo: ___________________________ 
 
6.  МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА ЧАСПВНА ППТРПШОА (инсталисана) ПП ТРПШИЛИМА 
 
МПГУЋНПСТ ЗАМЕНЕ ПРИРПДНПГ ГАСА ДРУГИМ ЕНЕРГЕНТПМ ПП ТРПШИЛИМА 
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НАЗИВ ТРПШИЛА Брoj кoтлoвских Мин. и мax. (инстaлирaнa пoтрoщоa) Пбим замене 
jeдиницa Qmin Qmin прир. гaсa пo трoщилу 
(кoм) (m3/h) (m3/h) m3/h или % Q 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
Минимaлнo врeмe пoтрeбнo зa прeлaзaк нa други eнeргeнт: ___________________ шас 
 
7.  ДУЖИНА ТРАЈАОА РЕМПНТА И ППТРПШОА ПРИРПДНПГ ГАСА У ТПКУ РЕМПНТА 
 
1. Oд __________дo ___________ Qrem= __________ m3/h 
2. Oд __________дo ___________ Qrem= _________ m3/h 
 
8.  ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА И СТАРТПВАОА (за случај ремпнта или искључеоа) 
 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (први пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (други пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (први пeриoд) __________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (други пeриoд) __________шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
 
9.  ПДГПВПРНП ЛИЦЕ 
 
имe и прeзимe: _____________________________________________________________________ 
 
кoнтaкт тeлeфoн: ____________________________________________________________________ 
 
10. НАППМЕНЕ И ПРИМЕДБЕ: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                      К У П А Ц  
 
 
____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
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П П Р У Џ Б Е Н И Ц А 
 

 
Ппручбеница бр _  датум______/______/_____. гпд. 
 
уз Угпвпр бр.     ______/2020 
 
Рещеое бр ____________датум ______/_____/_____.гпд. 
 
Назив Купца: Ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника Футпг 

Шифра Купца   58139 

Назив/ адреса МИ: Царице Милице 2              Категприја/ Група МИ:  K1N  

Шифра МИ     49788 

Капацитет МИ  258    Sm3/дан/гпд. 

Пператпр система ДП „НПВИ САД ГАС" 

 

 

ГПДИНА 2020. 

     МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР - 

ФЕБРУАР - 

МАРТ 5.000 

АПРИЛ 3.200 

МАЈ 3.000 

ЈУН 600 

ЈУЛ - 

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР 600 

ПКТПБАР 2.400 

НПВЕМБАР 4.000 

ДЕЦЕМБАР 6.200 

УКУПНП 25.000 

        
 
 
                      К У П А Ц  
 
 

ГПДИНА 2021. 

МЕСЕЦ Кплишина Sm³ 

ЈАНУАР 6.000 

ФЕБРУАР 5.000 

МАРТ - 

АПРИЛ - 

МАЈ - 

ЈУН - 

ЈУЛ - 

АВГУСТ - 

СЕПТЕМБАР - 

ПКТПБАР - 

НПВЕМБАР - 

ДЕЦЕМБАР - 

УКУПНП 11.000 
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____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
 
 
ПРИЈАВА МЕСТА ИСППРУКЕ 
 
ПБРАЗАЦ  
 
1.  NАЗИВ ДЕЛАТНПСТИ    ________________________________________________________________ 
 
Шифра делатнпсти _____________ 
 
2. НАМЕНА ППТРПШОЕ:  (заокружи редни број) 
 
1) купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти трaнспoртa, дистрибуциje и 
склaдищтeоa прирoднoг гaсa (прeдгрeвaоe гaсa нa глaвнoj мeрнo-рeгулaциoнoj стaници, рaд кoмпрeсoрa и 
сл.), купци кojи имajу сoпствeну пoтрoщоу нeoпхoдну зa oбaвљaоe дeлaтнoсти прoизвoдоe и прeрaдe 
прирoднoг гaсa, нaфтe и нaфтних дeривaтa; 
2) бoлницe, клиникe, клинишкo-бoлнишки и клинишки цeнтри, институти, спeциjaлнe здрaвствeнe устaнoвe 
(стaницe хитнe пoмoћи и других хитних интeрвeнциja, стaциoнaри, зaвoди зa трaнсфузиjу крви, узимaоe и 
прeрaду крви и цeнтри зa диjaлизу) и oбjeкти и пoстрojeоa прoизвoђaшa лeкoвa и сaнитeтскoг мaтeриjaлa; 
3) другe здрaвствeнe устaнoвe у склaду сa плaнoм мрeжe здрaвствeних устaнoвa кojи сe дoнoси у склaду сa 
зaкoнoм; 
4) oбjeкти вoдoвoдa и кaнaлизaциje; 
5) oбjeкти зa прoизвoдоу oснoвних прeхрaмбeних прoизвoдa (цeнтрaлнe пeкaрe, млeкaрe и кухиоe); 
6) jeдиницe и устaнoвe Министaрствa oдбрaнe и вojскe Србиje; 
7) устaнoвe сoциjaлнe зaщтитe зa смeщтaj кoрисникa (зaвoди, дoмoви, цeнтри, прихвaтни цeнтри и 
прихвaтилищтa); 
8) кaзнeнo-пoпрaвни зaвoди, oкружни зaтвoр, вaспитнo-пoпрaвни дoмoви и спeциjaлнe зaтвoрскe бoлницe; 
9) устaнoвe у oблaсти прeдщкoлскoг, oснoвнoг, срeдоeг и висoкoг oбрaзoвaоa, ушeнишкoг и студeнтскoг 
стaндaрдa и спoртa; 
10) oбjeкти кoд кojих би испoрукa гaсa изaзвaлa трajну хaвaриjу прoизвoдних пoстрojeоa; 
11) дoмaћинствa; 
12) тoплaнe (дaљински систeм грejaоa); 
13) купци кojи имajу oбjeктe зa прoизвoдоу хрaнe, oсим цeнтрaлних пeкaрa и кухиоa; 
14) тeрмoeлeктрaнe-тoплaнe; 
15) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao сирoвину; 
16) индустриjски пoтрoщaши кojи прирoдни гaс кoристe кao eнeргeнт. 
 
3. МИНИМАЛНЕ ЧАСПВНЕ ППТРЕБЕ ЗА ПДРЖАВАОЕ "ТППЛПГ СТАОА". 
 
a) пoтрeбнe Qmin= ______________ m3/h 
б) нису пoтрeбнe 
 
4.  ВРЕМЕ ППТРЕБНП ЗА ПРЕЛАЗ НА Q= 0 m3/h 
__________________ шaсoвa 
П 
5. МПГУЋНПСТ АЛТЕРНАТИВНПГ ГПРИВА 
 
a) Мoгућнoст aлтeрнaтивнoг гoривa:              ДА                                                               НЕ 
б) Oбим aлтeрнaтивнoг гoривa: _________________________ % или ______________________ m3/h 
ц) Врстa aлтeрнaтивнoг гoривa: _______________________ или __________________________ 
д) Кaпaцитeт склaдищтeнoг прoстoрa зa aлтeрнaтивнo гoривo: ___________________________ 
 
6.  МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА ЧАСПВНА ППТРПШОА (инсталисана) ПП ТРПШИЛИМА 
 
МПГУЋНПСТ ЗАМЕНЕ ПРИРПДНПГ ГАСА ДРУГИМ ЕНЕРГЕНТПМ ПП ТРПШИЛИМА 
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НАЗИВ ТРПШИЛА Брoj кoтлoвских Мин. и мax. (инстaлирaнa пoтрoщоa) Пбим замене 
jeдиницa Qmin Qmin прир. гaсa пo трoщилу 
(кoм) (m3/h) (m3/h) m3/h или % Q 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
_________ ___________ __________ _________________ 
Минимaлнo врeмe пoтрeбнo зa прeлaзaк нa други eнeргeнт: ___________________ шас 
 
7.  ДУЖИНА ТРАЈАОА РЕМПНТА И ППТРПШОА ПРИРПДНПГ ГАСА У ТПКУ РЕМПНТА 
 
1. Oд __________дo ___________ Qrem= __________ m3/h 
2. Oд __________дo ___________ Qrem= _________ m3/h 
 
8.  ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА И СТАРТПВАОА (за случај ремпнта или искључеоа) 
 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (први пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАОА (други пeриoд) _________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (први пeриoд) __________ шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
ДИНАМИКА СТАРТПВАОА (други пeриoд) __________шaсoвa, прoсeшнo шaсoвнo смаоеое Q= ________ m3/h 
 
9.  ПДГПВПРНП ЛИЦЕ 
 
имe и прeзимe: _____________________________________________________________________ 
 
кoнтaкт тeлeфoн: ____________________________________________________________________ 
 
10. НАППМЕНЕ И ПРИМЕДБЕ: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
                      К У П А Ц  
 
 
____________________________М.П. 
                       ППТПИС 
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ПРИЛПГ 1 
 
 
 
ППДАЦИ ЗА КПНТАКТ И КПРЕСППДЕНЦИЈУ 
 
 
 
 
 
Снабдевач:      __________________________________ 
 
Адреса:      _____________________________________ 
 
Телефпн: ______________________________________ 
 
Факс: __________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________ 
 
Кпнтакт пспба: __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Купац: :  ППЉППРИВРЕДНА ШКПЛА СА ДПМПМ УЧЕНИКА ФУТПГ 
 
Адреса:  ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2, ФУТПГ 
 
Телефпн: 021/893-900 
 
Факс: 021/893-900 
 
E-mail: poljosko.racun@eunet.rs  
 
Кпнтакт пспба: Бпщоашки Анђелка 
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8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 

 

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

У поступку доделу уговора за ДВВрп I/1-2020, – набавке добара  природни гас- Пољопривредна школа са домом ученика Футог Царице 

Милице 2, Футог, ,а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  05.02.2020. године, изјављујемо да наступамо са 

подизвођачем и то: 

 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:____________________________________  

Седиште понуђача:  _______________________________  

Адреса седишта:__________________________________  

Пуно пословно име понуђача:  ______________________  

Матични број:  ___________________________________  

Шифра делатности: _______________________________  

Назив  делатности:  _______________________________  

ПИБ:  __________________________________________  

Назив банке и број рачуна: ________________________  

 

Телефон:  ______________________________________  

Е – маил адреса: ________________________________   

Овлашћено лице :_______________________________  

 

 

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .                                                                                  

(пословно име подизвођача) 

 

 

Учествује у ______________________________________________________________________ што                       

   (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )  

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а. 

 

 

 

 

 

 

У _______________  

                                                                                                  ПОНУЂАЧ 

 

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно 

 - ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава. 
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

У поступку за доделу уговора ДВВрп I/1-2020, – набавке добара  природни гас- Пољопривредна школа са домом ученика Футог Царице 

Милице 2, Футог, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  05.02.2020..године и Порталу јавних гласила 

Републике Србије, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача. 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- 

ВОДЕЋИ ДОБАВЉАЧ ДОБАРА 

 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Име и професионалне квалификације лица која ће бити 

одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 

 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ДОБАВЉАЧ ДОБАРА 

 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Име и професионалне квалификације лица која ће бити 

одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 

 

У __________________________ 

Дана____________2019. године 

                        ПОНУЂАЧ 

        М.П  ______________________________ 

                                                            (потпис овлашћеног лица понуђача) 

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком 

случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник 

у заједничкој понуди. Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава. 
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ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 

 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

  

 

 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15) под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу дајем  

 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама 

(Сл. Гласник РС 124/2012,14/15 и 68/15), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем 

уз понуду за јавну набавку бр ДВВрп I/1-2020 – набавке добара  природни гас- Пољопривредна школа са домом ученика Футог Царице 

Милице 2, Футог.  

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.                                             (потпис овлашћеног лица) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Регистарски број:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:    

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 

 

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ ____________________Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом 

састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине као и да нема 

забрану обављања делатности у време подношења понуде, за јавну набавку  добара - природни гас ДВВрп I/1-2020 Пољопривреднe школe 

са домом ученика Футог, Царице Милице 2, Футог. 

 

 

 

 

У _______________________ 

 

Дана _______________. Године  

                                                                    ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица 

Понуђача) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 299. СТАВ 3. ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ  

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Регистарски број:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:    

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 

 

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ ______________________  Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да ће по 

закључењу уговора а најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, закључити и наручиоцу доставити, за јавну набавку добара 

-   природни гас – ДВВрп I/1-2020, Пољопривредне школе са домом ученика Футог, Царице Милице 2, Футог: 

 

1- Уговор  којим је уредио своју балансну одговорност, а којим је  обухваћено и место примопредаје крајњег купца; 

2- Уговор о приступу систему  са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен  

 

 

 

 

У _____________________ 

 

Дана __________________. Године  

                                                                    ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица 

Понуђача) 
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9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 

Редни 

број  

НАЗИВ ТРОШКОВА  ВРЕДНОСТ  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПНО:  

 

 

 

 

 

 
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. 

ЗЈН) . 

 

 

 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2019.  године 

                                                                    ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.                                                           (потпис овлашћеног лица 

Понуђача) 
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10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Регистарски број:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:    

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 

 

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ ___________________________  Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

наступам независно у набавке добара  природни гас- Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Царице Милице 2, Футог ,број 

ДВВрп I/1-2020 ,без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

У ______________________ 

 

Дана _____________2019.  Године  

                                                              ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица 

Понуђача) 
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11) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

 

 

Образац се израђује у слободној табеларној форми Понуђача, којим се приказују сви елементи понуђене цене за укупну 
количину, пре траженим количинама и примопредајним местима из техничке спецификације Конкурсне документације, односно 
у наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 
Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу наведени. 
Образац Понуђач попуњава за свако примопредајно место, у слободној табеларној форми, али да се коначни износи поклапају 
са укупном вредношћу  понуде. 
Уколико табеларни део понуде одговара обрасцу структуре цене, односно уколико показује све елементе понуђене цене,  
 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/15 и 68/15 и Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова (Сл. Гласник РС бр. 86/15)у обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи понуђене 
цене као што су : 

 појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна-техничке спецификације 

 Цена (јединична и укупна) са ПДВ-ом и без ПДВ-а 

 Процентуално учешће одрђене врсте трошка у случају када је наведени податак неопходан ради 
усклађивања цене током периода трајања уговора( учешће трошкова материјала, рада, енергената)  

 

 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у 
обрасцу понуде. 
 

 

 


