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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, деловодни 
број Одлуке 015-404-77/2017-1, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број 33/2017, деловодни број Одлуке 015-404-77/2017-2 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку 33/2017, деловодни број Решења 015-
404-77/2017-3 припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Заједничка јавна набавка у отвореном поступку    

Набавка добара по партијама 
Енергенти за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018 

ЈН бр. 33/2017 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
II Техничка спецификација добара 5. 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. И 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

9. 

IV Критеријуми за доделу уговора 14. 

V Обрасци који чине саставни део понуде 14. 

VI Модел уговора 38. 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 50. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
1. Подаци о наручиоцу 
Општинска управа Кула спроводи отворени поступак заједничке јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране 
више наручилаца бр. 015-404-77/2017-1, за потребе следећих наручилаца: 

Ред.бр. Назив наручиоца Адреса наручиоца  
1. Општинска управа Кула Лењинова бр. 11, Кула 
2. ПУ „Бамби“, Кула Јосипа Крамера бр. 19, Кула 
3. ОШ „Иса Бајић“, Кула Лењинова 28, Куа 
4. ОШ „Петефи бригада“, Кула 16. дивизије 34 , Кула 
5. ОШ „Вук Караџић“,Црвенка Трг Душка Трифуновића бр. 7, Црвенка 
6. ОШ „20. Октобар“, Сивац Маршала Тита бр. 271, Сивац 

7. ОШ и гимназија „Петро 
Кузмјак“, Р. Крстур Русинска бр. 63, Руски Крстур 

8. ОШ „Вељко Влаховић“, 
Крушчић Маршала Тита бр. 37, Крушчић 

9. ОШ „Никола Тесла“, Липар Маршала Тита бр. 42, Липар 

10. Школа за основно музичко 
образовање Кула Лењинова бр. 17, Кула 

11. СТШ „Михајло Пупин“, Кула Лазе Костића бр. 107, Кула 

12. Економско-трговинска школа 
Кула Маршала Тита бр. 113, Кула 

13. Народна библиотека Кула Лењинова , Кула 
14. Дом културе Сивац Маршала Тита бр. 195, Сивац 
15. Дом културе Руски Крстур Рускинска бр. 75, Руски Крстур 
16.  МЗ Сивац М.Тита 197, Сивац 

 
2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 33/2017 су добра – Енергенти за кориснике 
буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018 (ознака из ОРН: 09100000 – 
горива). 
 
3. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи заједнички у отвореном поступку, на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и тачке 4) Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од 
стране више наручилаца бр. 015-404-77/2017-1. 
 
 
4. Партије 
Набавка је обликована у три партије:  
 Партија 1: Уље за ложење ниско сумпорно гориво - специјално NSG-S 

(ознака из ОРН: 09135100 – лож уље) 
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 Партија 2: Гасно уље екстра лако евро ЕЛ (ознака из ОРН: 09134000 – 
гасна уља). 

 Партија 3: Угаљ – сушени лигнит (коцка-комад); (ознака из ОРН: 
09112100 – лигнит) 

За сваку од наведених партија закључиће се посебан уговор, појединачно са 
сваким од наручилаца који учествују у заједничкој јавној набавци. 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. Општинска управа Кула ће донети одлуку о додели уговора на 
основу које ће појединачне уговоре о јавној набавци закључити сваки од 
наведених наручилаца. 
 
6. Не ради се о поступку резервисане јавне набавке 
 
7. Не спроводи се електронска лицитација 
 
8. Контакт (лице или служба)  
Служба: Одсек за јавне набавке 
Лица за контакт: Биљана Шљукић и Јован Трпчевски  
Е - mail адреса: jtrpcevski@kula.rs и mdjorovic@kula.rs  
Телефон: 025/751-144 
Факс: 025/722- 273 
Радно време: понедељак – петак (08 – 14 часова) 
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II  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 
 

Партија 1 – Уље за ложење ниско сумпорно гориво специјално NSG-S 
 

Карактеристика Јединица NSG-S 
Густина на 15 С°, највише Kg/m3 уписује се 
Садржај сумпора, највише % (m/m) 1,00 
Тачка паљења, најмање C° 90 
Вискозност на 100 С° mm2/s 10,00-35,00 
**Вискозност на другој температури mm2/s - 
Тачка течења, највише C° уписује се 
Вода и талог, највише % (V/V) 1,00 
Пепео, највише % (m/m) 0,15 
Угљенични остатак, највише % (m/m) 8,00 
Доња топлотна вредност, најмање (MJ/kg) 40,50 

 
1. ЦЕНА 
 
Цена по тони    
_________________ динара без ПДВ-а   
_________________ динара са ПДВ-ом   
    
 

Наручалиц Јед. 
 мере Количина Укупна цена   

без ПДВ-а 
Укупна цена  
са ПДВ-ом 

Општинска управа Кула тона 84   

ПУ „Бамби“, Кула тона 50   

ОШ „Петефи Бригада“, 
Кула тона 120 

  

ОШ „Вук Караџић“, 
Црвенка тона 60 

  

ОШ „20. Октобар“, Сивац тона 90 
  

ОШ и гимназија „Петро 
Кузмјак“, Р. Крстур тона 60 

  

Школа за основно музичко 
образовање Кула тона 10 

  

Народна библиотека Кула тона 14 
  

Дом Културе Сивац тона 17   

МЗ Сивац тона 20   

УКУПНА КОЛИЧИНА: 525 
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2. КВАЛИТЕТ ДОБАРА 
- према важећим стандардима, одређен прописима СРПС, Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. 
гласник РС“, бр. 111/2015) и Правилником о техничким и другим захтевима 
за течни нафтни гас („Сл. гласник РС“, бр. 97/2010, 123/2012 и 63/2013). 

 
 

Напомена: Уз Техничку спецификацију доставити декларацију о 
усаглашености производа издату од стране произвођача и Извештај о 
испитивању. 

 
 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________    ________________________________ 
 
 
 
 

Партија 2 - ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ 
 

Карактеристика Јединица EVRO EL 
Густина на 15 С°, највише кg/m3 870,00 
Садржај сумпора, највише % (m/m) 0,10 
Тачка паљења, најмање C° 55 
Вискозност на 20 С° mm2/s 2,5-6,0 
**Вискозност на другој температури mm2/s уписује се 
Тачка течења, највише C° -9/0 *** 
Дестилација 90 % (V/V), највише С° 370 
Боја - оранж 
Индикатор (Solvent Yellow), најмање (mg/L) 8 
Вода и талог, највише % (V/V) 0,15 
Пепео, највише % (m/m) 0,02 
Угљенични остатак, највише % (m/m) 0,30 *** 
Доња топлотна вредност, најмање (MJ/kg) 42,00 

 
1. ЦЕНА 

 
Цена по литри    
_________________ динара без ПДВ-а   
_________________ динара са ПДВ-ом   
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Наручилац Јед. 
 мере Количина Укупна цена   

без ПДВ-а 
Укупна цена  
са ПДВ-ом 

ОШ „Никола Тесла“, Липар литра 3.000   

УКУПНА КОЛИЧИНА: 3.000 
  

 
2. КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

− према важећим стандардима, одређен прописима СРПС, Правилником 
о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. 
гласник РС“, бр. 111/2015) и Правилником о техничким и другим 
захтевима за течни нафтни гас („Сл. гласник РС“, бр. 97/2010, 123/2012 
и 63/2013). 

 
Напомена: Уз Техничку спецификацију доставити декларацију о 
усаглашености производа издату од стране произвођача и Извештај о 
испитивању. 

 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________    ________________________________ 
 
 
 
ПАРТИЈА 3 - УГАЉ – СУШЕНИ ЛИГНИТ (КОМАД – КОЦКА) 

 
Карактеристика  
Минимална калорична вредност (доња топлотна вредност) 15.000 Кј/кг 
Гранулација за комад -120+60 мм 
Гранулација за коцку -60+30 мм 
Садржај пепела (у достављеном стању) до  9,8 % 
Садржај испарљивих материја (у доставном стању) до 41% 
Садржај укупног сумпора (у доставном стању) до 1,1 % 
Садржај влаге до 32 % 

 
1. ЦЕНА 
 
Цена по тони    
_________________ динара без ПДВ-а   
_________________ динара са ПДВ-ом   
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Наручилац Јед. 
 мере Количина Укупна цена   

без ПДВ-а 
Укупна цена  
са ПДВ-ом 

ПУ „Бамби“, Кула тона 75   

ОШ „Иса Бајић“, Кула тона 125 
  

ОШ „Вељко Влаховић“, 
Крушчић тона 100 

  

ОШ „Никола Тесла“, Липар тона 50 
  

СТШ „Михајло Пупин“, 
Кула тона 175 

  

Економско - трговинска 
школа Кула тона 100 

  

Дом културе Руски Крстур тона 75 
  

Општинска управа Кула тона 50 
  

УКУПНА КОЛИЧИНА: 750 
  

 
2. КВАЛИТЕТ ДОБАРА 
- према важећим стандардима, одређен прописима СРПС.                                       
Напомена: Уз Техничку спецификацију доставити извештај о испитивању 
издат од стране акредитоване лабораторије. 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

 
_____________________________                                 ____________________________ 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на 
начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 

Правна лица: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног 
привредног суда; 
Предузетници: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег 
регистра. 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
ЗЈН); 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим 
се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично 
дело преваре. Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и 
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кривично дело примања мита;  
2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела 
организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од 
два месеца пре отварања понуда. 



Конкурсна документација за заједничку јавну набавку у отвореном поступку  
ЈН бр. 33/2017 

11/57 

  
 

3. Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе 
Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од 
два месеца пре отварања понуда. 

4. 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 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 

5. Да понуђач за Партију 1 и Партију 
2, у смислу Закона о енергетици,  
поседује важећу лиценцу за 
обављање енергетске 
делатности: Трговина нафтом, 
дериватима нафте, биогоривима 
и компримованим природним 
гасом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона). 

РЕШЕЊЕ Агенције за енергетику 
Републике Србије о издавању 
лиценце за обављање енергетске 
делатности:  Трговина нафтом, 
дериватима нафте, биогоривима и 
компримованим природним гасом и 
ЛИЦЕНЦА за обављање наведене 
енергетске делатности, којe се 
достављају у виду неоверених 
копија. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. 
 
 

Да понуђач у току грејне сезоне 
2017/2018 (октобар-април) гарантује 
сукцесивну испоруку добара по 
захтеву наручиоца, у року од 5 дана 
од дана примљеног налога. 

Потписанa и оверенa ИЗЈАВА о 
гаранцији сукцесивне испоруке 
добара која су предмет јавне 
набавке у року од 5 дана од дана 
пријема налога наручиоца (Образац 
8 у поглављу V ове конкурсне 
документације). 

2. Да је понуђач у претходне 3 године 
извршио продају и испоруку најмање: 
 1.500 тона уља за ложење ниско 

сумпорног горива - специјалног 
NSG-S (за Партију 1) 

 60.000 литара гасног уља екстра 
лаког евро ЕЛ (за Партију 2) 

 2.000 тона угља - сушеног 
лигнита (за Партију 3) 

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 
са исказаним количинама и 
називима наручилаца, на 
приложеном обрасцу (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне 
документације) уз ПОТВРДЕ О 
ИЗВРЕШЕНИМ ИСПОРУКАМА 
ДОБАРА наведеним у списку 
испоручених добара, потписаним и 
овереним од стране наручилаца 
(потврде наручилаца о извршеним 
испорукама могу бити на 
оригиналном Обрасцу 7. у поглављу 
V ове конкурсне документације или 
издате од стране наручилаца на 
њиховим обрасцима, при чему такве 
потврде морају садржати све 
елементе које садржи оригинални 
образац) 

3. Да понуђач докаже да има 
успостављен пословни однос са 
произвођачем уља за ложење – 
специјалног НСГ-С или овлашћеним 
дистрибутером / заступником истог за 
територију Републике Србије. 

а) Правни основ (важећи уговор или 
изјава или овлашћење) о 
успостављеном пословном односу 
између произвођача и понуђача уља 
за ложење – специјалног НСГ-С 
б) Правни основ (важећи уговор или 
изјава или овлашћење) о 
успостављеном пословном односу 
између овлашћеног дистрибутера / 
заступника за територију Републике 
Србије и понуђача уља за ложење – 
специјалног НСГ-С (Напомена: 
уколико понуђач достави правни 
основ о успостављеном пословном 
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односу са овлашћеним 
дистрибутером / заступником за 
територију Републике Србије, 
неопходно је да достави и правни 
основ о успостављеном пословном 
односу између овлашћениог 
дистрибутера /  заступника за 
територију Републике Србије и 
произвођача уља за ложење – 
специјалног НСГ-С). 
Напомена: уколико је понуђач уједно 
и произвођач уља за ложење, не 
доставља наведене доказе, већ 
изјаву да је произвођач. 
 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3, 4. и 5. и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних 
услова под редним бројем 1 и 2, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач 
доказује достављањем доказа наведених у табели. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција 
за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

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

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
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 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 

 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. 

 
IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 
са истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок испоруке. 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН 

(Образац 5); 
6) Списак испоручених добара (Образац 6); 
7) Образац потврде о извршеним испорукама добара (Образац 7); 
8) Образац изјаве о гарантовању сукцесивне испоруке (Образац 8); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ____________ од __________ 2017. године за јавну набавку добара: 
Енергенти за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018, ЈН 
број 33/2017 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка добара – енергената по партијама 
за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018 

 
Партијa 1 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво -  cпецијално NSG-S  

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Попуст у процентима (%) уколико понуђач 
поднесе онуду за Партија 1 и Партију 2 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
 
Квалитет „Уље за ложење нискосумпорно гориво – специјално НСГС“ 
мора бити у складу са важећим Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла. 
 
 
Р.б. Опис Цена(без ПДВ-а) 

1 2 3 
1. Јединична цена у УСД/тона 1  

2. 
Обрачун ПРЕМИЈА у апсолутном износу у 

УСД/тона (+-) 
- на паритету складиште ЈКП „БЕ“- 

 

3. 
Јединична цена са обрачунатом премијом 

-на паритету складиште ЈКП „БЕ“ - (1+ 
или -2) 

 

4. Количински рабат у % % 
5. Количински рабат у апсолутном износу 

(3x4) 
 

6. Коначна јединична цена  УСД/тона 
-на паритету складиште ЈКП „БЕ“ -  (3-5) 
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7. Количина-тона 525 
8. Укупна вредност УСД (6x7)  

 
(цена без ПДВ-a и накнаде за формирање обавезних резерви нафте и 
деривата нафте) 
 
Р.бр. Опис Цена(без ПДВ-а) 

9. Јединична цена превоза АУТО-
ЦИСТЕРНАМА – фцо складиште ЈКП“БЕ“ у 
дин/тона 

 

10. Количина – тона 525 
11. Укупна вредност превоза у дин (9х10)  

                                                                                                                             
 

 Јединична цена УСД/тона је променљива и утврђује се недељно (сваког 
понедељка) и примењује се у периоду уторак-понедељак. Обрачун 
јединичне цене врши се на бази просека - просечне дневне цене за 
претходних 5 објављених котација на дан израде цене – званични подаци 
:  1 PCT FOB Med (Italy), na paritetu prema Platts-u. Uколико нема свих 
објављених котација у недељи која претходи недељи обрачуна цене 
узимају се недостајуће котације објављене у недељи која њој претходи– 
званични подаци :  1 PCT FOB Med (Italy), na paritetu prema Platts-u. 
- Да би понуде биле упоредиве, на редном броју 1, уписује се званични 
податак за: 1 PCT FOB Med (Italy), за понуђену робу, који је утврђен на дан 
објављивања овог јавног позива на интернет страници Наручиоца (а не 
за претходних 5 дана). 
 
 

 Начин и услови плаћања:  _______  (минимум 30 а максимум 45 ) 
дана од дана испоруке; 
Плаћање се врши у РСД,  по званичном средњем курсу динара 
за УСД на дан испоруке, а према подацима НБС; 

 Важност – опција понуде:  45 дана од дана отварања понуде; 
 Максимална количина испорученог(преузетог) горива у току једног 

дана, ће бити до 1000 тона; 
 Рок важења уговора: до 31.12.2017. године; 
 Место испоруке: фцо складиште Наручиоца . 
 Посебне погодности: 

................................................................................................... 
 Име, презиме и број телефона контакт особе којој ће се доставити 

писани захтев за почетак испоруке: 
............................................................................................................ 

 
 



Конкурсна документација за заједничку јавну набавку у отвореном поступку  
ЈН бр. 33/2017 

20/57 

  
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка добара – енергената по партијама 
за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018 

 
 
Партијa 2 - Гасно уље екстра лако евро ЕЛ  
 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Попуст у процентима (%) уколико понуђач 
поднесе онуду за Партија 1 и Партију 2 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
Квалитет „Уље за ложење нискосумпорно гориво – специјално НСГС“ 
мора бити у складу са важећим Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла. 
 
 
Р.б. Опис Цена(без ПДВ-а) 

1 2 3 
1. Јединична цена у УСД/литра 1  

2. 
Обрачун ПРЕМИЈА у апсолутном износу у 

УСД/литра (+-) 
- на паритету складиште ЈКП „БЕ“- 

 

3. 
Јединична цена са обрачунатом премијом 

-на паритету складиште ЈКП „БЕ“ - (1+ 
или -2) 

 

4. Количински рабат у % % 
5. Количински рабат у апсолутном износу 

(3x4) 
 

6. Коначна јединична цена  УСД/литра 
-на паритету складиште ЈКП „БЕ“ -  (3-5) 
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7. Количина-литра 3.000 
8. Укупна вредност УСД (6x7)  

 
(цена без ПДВ-a и накнаде за формирање обавезних резерви нафте и 
деривата нафте) 
 
Р.бр. Опис Цена(без ПДВ-а) 

9. Јединична цена превоза АУТО-
ЦИСТЕРНАМА – фцо складиште ЈКП“БЕ“ у 
дин/кг 

 

10. Количина – литра 3.000 
11. Укупна вредност превоза у дин (9х10)  

                                                                                                                             
1 

 Јединична цена УСД/тона је променљива и утврђује се недељно (сваког 
понедељка) и примењује се у периоду уторак-понедељак. Обрачун 
јединичне цене врши се на бази просека - просечне дневне цене за 
претходних 5 објављених котација на дан израде цене – званични подаци 
:  1 PCT FOB Med (Italy), na paritetu prema Platts-u. Uколико нема свих 
објављених котација у недељи која претходи недељи обрачуна цене 
узимају се недостајуће котације објављене у недељи која њој претходи– 
званични подаци :  1 PCT FOB Med (Italy), na paritetu prema Platts-u. 
- Да би понуде биле упоредиве, на редном броју 1, уписује се званични 
податак за: 1 PCT FOB Med (Italy), за понуђену робу, који је утврђен на дан 
објављивања овог јавног позива на интернет страници Наручиоца (а не 
за претходних 5 дана). 
 
 

 Начин и услови плаћања:  _______  (минимум 30 а максимум 45 ) 
дана од дана испоруке; 
Плаћање се врши у РСД,  по званичном средњем курсу динара 
за УСД на дан испоруке, а према подацима НБС; 

 Важност – опција понуде:  45 дана од дана отварања понуде; 
 Максимална количина испорученог(преузетог) горива у току једног 

дана, ће бити до 1000 литара; 
 Рок важења уговора: до 31.12.2017. године; 
 Место испоруке: фцо складиште Наручиоца . 
 Посебне погодности: 

................................................................................................... 
 Име, презиме и број телефона контакт особе којој ће се доставити 

писани захтев за почетак испоруке: 
............................................................................................................ 
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Датум                    Понуђач 

        М. П.  
_______________________              _______________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац из тачке 5) понуде из за сваку партију посебно. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка добара – енергената по партијама 

за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018 
 

Партијa 3 - Угаљ – сушени лигнит (коцка-комад) 
 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

        М. П.  
_______________________              _______________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац из тачке 5) понуде из за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1 

 
A) Obrazac strukture cene 

 
1. Jedinična cena (bez PDV-a) _____________________ dinara/kg 

 

 a) prosečna srednja sedmična kotacijska cena za 1 PCT prema Platts FOB 

Med(Itali) (na dan objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici 

Naručioca).USD/kgr. __________din/kgr. (obračun se vrši po prosečnom 

prodajnom kursu Narodne banke Srbije( za  period: prethodnih 5 dana od dana 

objavljivanja ovog javnog poziva ) 

b) troškovi carine_______USD./kgr.,______________din./kgr.( obračun se vrši po 
prosečnom prodajnom kursu Narodne banke Srbije (za period: prethodnih 5 dana 
od dana objavljivanja ovog javnog poziva) 
c) zavisni troškovi _______din/kg 
d) važeći iznos akcize________din/kg 
e) važeći iznos ekološke takse ______din/kg 
f) Popust u % 
      
 
2. Stopa PDV-a ________________________ 

3. Iznos PDV-a na jediničnu cenu __________________ dinara/kg 

4. Ukupa cena (bez PDV-a) _______________ dinara (za 525 tona) 

5. Iznos PDV-a na ukupnu cenu ______________ dinara 

6. Ukupno dinara (ukupna cena + iznos PDV-a) _____________ dinara 
 

B) Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene 
 

  Obrazac strukture cene ponuđači popunjavaju prema sledećem uputstvu: 

- pod tačkom 1. Ponuđači upisuju jediničnu cenu po kilogramu bez PDV-a 

a) upisuje se prosečna srednja sedmična kotacijska cena za 1 PCT prema Platts 

FOB 

Med(Itali) u USD ( na dan objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici 

Naručioca), a obračun se vrši po prosečnom prodajnom kursu Narodne banke 

Srbije (za period: prethodnih 5 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva) 
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b) upisuju se troškovi carine u USD./kg ( obračun se vrši po prosečnom prodajnom 

kursu Narodne banke Srbije (za   period: prethodnih 5 dana od dana objavljivanja 

ovog javnog poziva) 

c) upisuje se iznos zavisnih troškova po kilogramu bez PDV-a 

d) upisuje se iznos akcize po kilogramu  

e) upisuje se iznos ekološke takse po kilogramu  

f) upisuje se popust iskazan u % u odnosu na kilogram  

 

- pod tačkom 2. upisuje se stopa PDV-a. 

- pod tačkom 3. upisuje se iznos PDV-a na jediniču cenu. 

- pod tačkom 4. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a. 

- pod tačkom 5. upisuje se iznos PDV-a na ukupnu cenu. 

- pod tačkom 6. upisuje se ukupna cena sa PDV-om. 

 

Napomena:  
Obrazac strukture cene ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime 
potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni. 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2 

 
A) Obrazac strukture cene 

 
1. Jedinična cena (bez PDV-a) _____________________ dinara/kg 

 

 a) prosečna srednja sedmična kotacijska cena za 1 PCT prema Platts FOB 

Med(Itali) (na dan objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici 

Naručioca).USD/kgr. __________din/kgr. (obračun se vrši po prosečnom 

prodajnom kursu Narodne banke Srbije( za  period: prethodnih 5 dana od dana 

objavljivanja ovog javnog poziva ) 

b) troškovi carine_______USD./litara.,______________din./kgr.( obračun se vrši po 
prosečnom prodajnom kursu Narodne banke Srbije (za period: prethodnih 5 dana 
od dana objavljivanja ovog javnog poziva) 
c) zavisni troškovi _______din/ litara  
d) važeći iznos akcize________din/ litara 
e) važeći iznos ekološke takse ______din/kg 
f) Popust u % 
      
 
2. Stopa PDV-a ________________________ 

3. Iznos PDV-a na jediničnu cenu __________________ dinara/ litara 

4. Ukupa cena (bez PDV-a) _______________ dinara (za 3000 litara) 

5. Iznos PDV-a na ukupnu cenu ______________ dinara 

6. Ukupno dinara (ukupna cena + iznos PDV-a) _____________ dinara 
 

B) Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene 
 

  Obrazac strukture cene ponuđači popunjavaju prema sledećem uputstvu: 

- pod tačkom 1. Ponuđači upisuju jediničnu cenu po kilogramu bez PDV-a 

a) upisuje se prosečna srednja sedmična kotacijska cena za 1 PCT prema Platts 

FOB 

Med(Itali) u USD ( na dan objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici 

Naručioca), a obračun se vrši po prosečnom prodajnom kursu Narodne banke 

Srbije (za period: prethodnih 5 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva) 
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b) upisuju se troškovi carine u USD./ litara ( obračun se vrši po prosečnom 

prodajnom kursu Narodne banke Srbije (za   period: prethodnih 5 dana od dana 

objavljivanja ovog javnog poziva) 

c) upisuje se iznos zavisnih troškova po kilogramu bez PDV-a 

d) upisuje se iznos akcize po litri 

e) upisuje se iznos ekološke takse po litri  

f) upisuje se popust iskazan u % u odnosu na litru  

 

- pod tačkom 2. upisuje se stopa PDV-a. 

- pod tačkom 3. upisuje se iznos PDV-a na jediniču cenu. 

- pod tačkom 4. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a. 

- pod tačkom 5. upisuje se iznos PDV-a na ukupnu cenu. 

- pod tačkom 6. upisuje se ukupna cena sa PDV-om. 

 

Napomena:  
Obrazac strukture cene ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime 
potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni. 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 3 

 
Предмет ЈН Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а ПДВ Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (3х4) 6 7 (5+6) 

Угаљ – сушени лигнит 
(комад – коцка) тона 750 

    

 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени 

предмет јавне набавке 
 у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће се помножити јединична цена 
без ПДВ-а (наведена у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.) 

 у колони 6. уписати износ ПДВ-а 
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће се сабрати укупна цена без 
ПДВ-а за тражене количине (наведена у колони 5.) са износом ПДВ-а 
(који је наведен у колони 6.)  

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
___________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан 
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ЗА ПАРТИЈУ 1 ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

 
ВРСТА ТРОШКА ЗА ПАРТИЈУ 2 ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

 
ВРСТА ТРОШКА ЗА ПАРТИЈУ 3 ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
за  [означити партију за који се подноси понуда] 
 
 Партију 1: Уље за ложење ниско сумпорно гориво - специјално NSG-S  
 Партију 2: Гасно уље екстра лако евро ЕЛ  
 Партију 3: Угаљ – сушени лигнит (коцка-комад) 

у поступку заједничке јавне набавке добара - енергената по партијама, ЈН бр. 
33/2017 за поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну 
за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ   
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку заједничке набавке добара – енергената за кориснике 
буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018 по партијама, број 33/2017, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 
 
Место:_____________                                                                   Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                   
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. Овај образац се може умножавати у потребном броју 
примерака у зависности од броја заједничких понуђача, с тим што ће се код 
потписа понуђача назначити да се ради о понуђачу из групе понуђача. 
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 (ОБРАЗАЦ 6) 
СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

     

 
Напомена:  У зависности од тога за колико партија се подноси понуда овај образац 
копирати у потребном броју примерака. 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 
 

 
 

Ре
д.

 б
р.

 

Назив испоручених добара Година 
испоруке Назив наручиоца 

Количина 
испоручених 

добара 

1. 
  

 

    

2 
 

    

3. 
  

 

    

4. 
  

 

    

5. 
  

 

    

6. 
  

 

    

7. 
  

 

    

8. 
  

 

    

9.  

10. 
 

УКУПНО: 
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                                                                                           (ОБРАЗАЦ 7) 
 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНИМ ИСПОРУКАМА ДОБАРА ЗА 
ПАРТИЈУ 1 

 
 
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:   

 
_____________________________ 
 

СЕДИШТЕ: _____________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ:  

 
_____________________________ 

 
ПИБ: 

 
_____________________________ 

 
Контакт телефон:  

 
_____________________________ 

 
Контакт особа:  

 
_____________________________ 

 
На основу члана 77. став 2. тачка 2) подтачка 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), издајем следећу  
 
 

П О Т В Р Д У 
 

 
да је _________________________________________________, са седиштем у 
______________________, ул. ________________________, бр. ____, у 
периоду од ___________ до __________ године квалитетно и у уговореном 
року изршио испоруку добара – Уље за ложење ниско сумпорно гориво –
специјално NSG-S у  укупној количини од __________ тона. 
 
Потврда се издаје ради учешћа у поступку заједничке јавне набавке добара – 
енергената по партијама за кориснике буџетских средста за грејну сезону 
2017/2018, ЈН бр. 33/2017 код наручиоца: Општинска управа Кула и у друге 
сврхе се не може користити.  
 
 

Место и датум 
 
 

_______________________ 

 
 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
НАРУЧИОЦА 

 
_______________________________ 

 
 
Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.  
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНИМ ИСПОРУКАМА ДОБАРА ЗА 
ПАРТИЈУ 2 

 
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:   

 
_____________________________ 
 

СЕДИШТЕ: _____________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ:  

 
_____________________________ 

 
ПИБ: 

 
_____________________________ 

 
Контакт телефон:  

 
_____________________________ 

 
Контакт особа:  

 
_____________________________ 

 
На основу члана 77. став 2. тачка 2) подтачка 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), издајем следећу  
 
 

П О Т В Р Д У 
 

 
да је _________________________________________________, са седиштем у 

______________________, ул. ________________________, бр. ____, у 

периоду од ___________ до __________ године квалитетно и у уговореном 

року изршио испоруку добара: Гасно уље екстра лако евро ЕЛ у  укупној 

количини од __________ литара. 

 
Потврда се издаје ради учешћа у поступку заједничке јавне набавке добара – 
енергената по партијама за кориснике буџетских средста за грејну сезону 
2017/2018, ЈН бр. 33/2017 код наручиоца: Општинска управа Кула и у друге 
сврхе се не може користити.  
 
 

Место и датум 
 
 

_______________________ 

 
 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
НАРУЧИОЦА 

 
_______________________________ 

 
 
Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНИМ ИСПОРУКАМА ДОБАРА ЗА 
ПАРТИЈУ 3 

 
 
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:   

 
_____________________________ 
 

СЕДИШТЕ: _____________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ:  

 
_____________________________ 

 
ПИБ: 

 
_____________________________ 

 
Контакт телефон:  

 
_____________________________ 

 
Контакт особа:  

 
_____________________________ 

 
На основу члана 77. став 2. тачка 2) подтачка 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), издајем следећу  
 
 

П О Т В Р Д У 
 

 
да је _________________________________________________, са седиштем у 

______________________, ул. ________________________, бр. ____,у 

периоду од ___________ до __________ године квалитетно и у уговореном 

року изршио испоруку добара: Угаљ – сушени лигнит (коцка-комад) у  укупној 

количини од __________ тона. 

 
Потврда се издаје ради учешћа у поступку заједничке јавне набавке добара – 
енергената по партијама за кориснике буџетских средста за грејну сезону 
2017/2018, ЈН бр. 33/2017 код наручиоца: Општинска управа Кула и у друге 
сврхе се не може користити.  
  
 
 

Место и датум 
 
 

_______________________ 

 
 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
НАРУЧИОЦА 

 
_______________________________ 

 
 

Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ГАРАНТОВАЊУ СУКЦЕСИВНЕ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА 

 
У складу са чланом 77. став 4 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача, под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
 
Понуђач _________________________________________ у поступку 

заједничке јавне набавке добара - енергената по партијама, ЈН бр. 33/2017 

гарантује да ће у току у грејне сезоне 2017/2018 (октобар – април), уколико му 

буде додељен уговор о набавци обезбедити периодичну, сукцесивну испоруку 

добара који су предмет ЈН у року од ________ дана од пријема налога за 

поједине количине. 

 
 
 
Место:_____________                                                                   Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                   
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

ПАРТИЈА 1 
УГОВОР О КУПОВИНИ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКО СУМПОРНОГ ГОРИВА 

СПЕЦИЈАЛНО NSG-S 
 

Закључен у Кули, дана __________ 2017. године између 
 
1. КУПЦА: ___________________________________________________       

(назив установе, место и адреса), МБ __________________, ПИБ 
__________________, рачун број ______________, кога заступа 
____________________________ (у даљем тексту: Купац)  и 
 

2. ПРОДАВЦА: __________________________________________________       
(назив купца, место и адреса), МБ _____________, ПИБ ______________, 
рачун број ______________, назив банке: ________________________,    
кога заступа _____________________________(у даљем тексту: Продавац)   

 
 

Члан 1. 
Предмет уговора је куповина уља за ложење, ниско сумпорног горива – 

специјално NSG-S на основу спроведеног заједничког поступка јавне набавке 
добара по партијама – енергената за кориснике буџетских средстава за грејну 
сезону 2017/2018, ЈН бр. 33/2017 и Одлуке о додели уговора бр. 
_____________ од _______ 2017. године, а у свему према Техничкој 
спецификацији и понуди Продавца бр. _______ од _________ 2017. године, а 
који акти чине саставни део овог уговора. 

Период на који се уговор закључује, тј. време његове реализације је 
01.10.2017. – 15.04.2018. године.  
 
 

Члан 2. 
Цена добара из члана 1. овог уговора у складу са Техничком 

спецификацијом износи: 
 

- за Општинску управу Кула за количину од 84 тонa ______________ 
динара без ПДВ-а, односно_______________ динара са ПДВ-ом; 

- за ПУ „Бамби“, Кула за количину од 50 тонa ______________  динара 
без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом; 

- за ОШ „Петефи Бригада“, Кула за количину од 120 тонa 
______________  динара без ПДВ-а, односно _______________ 
динара са ПДВ-ом; 
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- за ОШ „Вук Караџић“, Црвенка за количину од 60 тона 
______________ динара без ПДВ-а, односно _______________ 
динара са ПДВ-ом; 

- за ОШ „20. Октобар“, Сивац у количини од 90 тона ______________  
динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом; 

- за ОШ и гимназију „Петро Кузмјак“, Р. Крстур за количину од 60 тонa 
______________  динара без ПДВ-а, односно _______________ 
динара са ПДВ-ом; 

- за Школу за основно музичко образовање Кула за количину од 10 
тона ______________  динара без ПДВ-а, односно _______________ 
динара са ПДВ-ом; 

- за Народну библиотеку Кула за количину од 14 тона ______________  
динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом; 

- за Дом Културе Сивац за количину од 17 тона ______________  
динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом; и 

- за МЗ Сивац за количину од 20 тона ______________  динара без 
ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом. 

 

Сви учесници у заједничкој јавној набавци, из претходног става овог 
члана закључиће појединачне уговоре. 

Уговорне стране су сагласне да ће се цена за сваку сукцесивну испоруку 
обрачунавати и фактурисати по јединици мере уља за ложење NSG-S 
искључиво према формули: 

Cn = (PSKCn + Tp + AK + ET) x (100 - Pp)  / 100 
где је: 
Cn - нова цена по јединици мере уља за ложење NSG-S без ПДВ-а; 
PSKCn - просечна средња (low-high) котацијска цена за уље за ложење 

NSG-S на FOB Med Italy паритету према PCT Platts European Marketscan, за 
недељу која претходи недељи у којој се одређује нова цена (обрачуната по 
просечном продајном курсу USD, за недељу која претходи недељи у којој се 
одређује нова цена, за девизе Народне банке Србије), увећана за припадајуће 
трошкове царине; 

Tp - зависни трошкови приказани у понуди изабраног понуђача (у 
Обрасцу структуре цене, позиција ___________); 

AK - важећи износ акцизе; 
ET - важећи износ еколошке таксе; 
Pp - попуст (исказан у %) наведен у понуди изабраног понуђача (у 

Обрасцу структуре цене, позиција ___________). 
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Продавац је у обавези да писаним путем обавештава купца о важећој 
цени по јединици мере уља за ложење NSG-S за сваку недељу током трајања 
уговора. 

Плаћање се врши у РСД, по званичном средњем курсу динара за УСД 
на дан испоруке, а према подацима НБС. 

Превоз је урачунат у цену. 
Члан 3. 

Испорука појединачних количина до укупне количине добара која су 
предмет уговора вршиће се сукцесивно, у више испорука, на основу писмене 
наруџбенице Купца, у периоду од 01.10.2017. године до 15.04.2018. године. 

Испорука се врши на адресу Купца, на територији општине Кула 
(франко двориште купца). 

Рок за извршење сваке појединачне испоруке износи __________ дана 
од дана пријема наруџбенице Купца, а испорука ће се сматрати извршеном 
када уговорне стране односно Продавац и Купац потпишу записник о 
примопредаји добара. 

Рокови из претходног става могу се мењати само из разлога више силе 
или других околности које не зависе од воље уговорних страна. 

 
Члан 4. 

Квантитативни и квалитативни пријем добара из овог уговора врше 
овлашћени представници уговорних страна о чему се сачињава записник. 

Продавац је дужан да при свакој појединој испоруци добара достави 
писмени извештај о испитивању квалитета. 

У случају испоруке добара неодговарајућег квалитета Купац има право 
да захтева замену испорученог добра одговарајућег квалитета (стандарда и 
техничких својстава) или раскине уговор и тражи накнаду штете. 

Квалитет (техничке карактеристике) добара доказују се лабораторијским 
извештајем – сертификатом овлашћене установе. 
 
 

Члан 5. 
Плаћање појединих испорука вршиће се у року од 45 дана од дана 

пријема фактуре за требоване количине поједине испоруке.  
Обавезе Купца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској 

години биће реализоване највише до износа  финансијских средстава која ће 
Купцу бити одобрена за ту намену у наредној буџетској години. У супротном 
Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 
плаћања обавеза од стране Купца. 

 
Члан 6. 

Уколико продавац не изврши своје обавезе у предвиђеним роковима 
обавезан је да за сваки дан кашњења плати Купцу на име уговорне казне 
(пенали) 0,5% цене поједине испоруке за коју је у доцњи, с тим да укупан 
износ уговорене казне не може прећи 5% вредности (цене) поједине испоруке. 
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У случају постојања више силе, неће се примењивати одредбе 
претходног става. 

 
Члан 7. 

Уколико Купац не извршава преузете обавезе у погледу требовања, 
плаћања и пријема добара Продавац може раскинути уговор и тражити 
накнаду штете. 

 
Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези 
тумачења и извршења овог уговора решавају споразумно и могу образовати и 
арбитражу  која ће предложити начин решавања спора. 

Уколико се евентуални спор не може решити на начин предвиђен у 
претходном ставу, за његово решавањe је надлежан стварно и месно 
надлежан суд по закону по седишту Купца. 

На сва питања који нису регулисана уговором примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима. 
 

Члан 9. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна.  
 
Уколико уговорне стране не потпишу уговор истовремено датумом 

закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна. 

 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) 

припада свакој уговорној страни. 
 
 
 
 

П Р О Д А В А Ц 
 

_____________________________ 
(назив фирме) 

 
_____________________________ 

(име и презиме овлашћеног лица) 
 

_____________________________ 
(потпис овл. лица) 

 
(М.П.) 

К У П А Ц 
 

_____________________________ 
(назив установе ) 

 
_____________________________ 

(име и презиме овлашћеног лица) 
 

_____________________________ 
(потпис овл. лица) 

 
(М.П.) 
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ПАРТИЈА 2 
 

УГОВОР О КУПОВИНИ ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ 
 
Закључен у Кули, дана __________ 2017. године између 
 
1. КУПЦА: ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ Липар, М.Тита бр.42, Липар МБ 08005192, 

ПИБ 100263130, рачун број 840-375660-94, кога заступа директорица 
Невенка Поповић (у даљем тексту: Купац) и 

2. ПРОДАВЦА: __________________________________________________       
(назив купца, место и адреса), МБ _____________, ПИБ ______________, 
рачун број ______________, назив банке: ________________________,    
кога заступа _____________________________(у даљем тексту: Продавац)   

 
Члан 1. 

Предмет уговора је куповина гасног уља екстра лаког евро ЕЛ на основу 
спроведеног заједничког поступка јавне набавке добара по партијама – 
енергената за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018, ЈН 
бр. 33/2017 и Одлуке о додели уговора бр. _____________ од _______ 2017. 
године, а у свему према Техничкој спецификацији и понуди продавца бр. 
_______ од _________ 2017. године, а који акти чине саставни део овог 
уговора. 

Период на који се уговор закључује, тј. време његове реализације је 
01.10.2017—15.04.2018. године.  
 

Члан 2. 
Цена добара из члана 1. овог уговора у складу са Техничком 

спецификацијом износи за количину од 3.000 литара ______________  динара 
без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом; 

 
Уговорне стране су сагласне да ће се цена за сваку сукцесивну испоруку 

обрачунавати и фактурисати по јединици мере гасног уља екстра лаког евро 
ЕЛ искључиво према формули: 

Cn = (PSKCn + Tp + AK + ET) x (100 - Pp)  / 100 
где је: 
Cn - нова цена по јединици мере гасног уља екстра лаког евро ЕЛ без 

ПДВ-а; 
PSKCn - просечна средња (low-high) котацијска цена за гасног уља 

екстра лаког евро ЕЛ на FOB Med Italy паритету према PCT Platts European 
Marketscan, за недељу која претходи недељи у којој се одређује нова цена 
(обрачуната по просечном продајном курсу USD, за недељу која претходи 
недељи у којој се одређује нова цена, за девизе Народне банке Србије), 
увећана за припадајуће трошкове царине; 
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Tp - зависни трошкови приказани у понуди изабраног понуђача (у 
Обрасцу структуре цене, позиција ___________); 

AK - важећи износ акцизе; 
ET - важећи износ еколошке таксе; 
Pp - попуст (исказан у %) наведен у понуди изабраног понуђача (у 

Обрасцу структуре цене, позиција ___________). 
Продавац је у обавези да писаним путем обавештава купца о важећој 

цени по јединици мере гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за сваку недељу 
током трајања уговора. 

Плаћање се врши у РСД, по званичном средњем курсу динара за УСД 
на дан испоруке, а према подацима НБС. 

Превоз је урачунат у цену. 
Члан 3. 

Испорука појединачних количина до укупне количине добара која су 
предмет уговора вршиће се сукцесивно, у више испорука, на основу писмене 
наруџбенице Купца, у периоду од 01.10.2017. године до 15.04.2018. године. 

Испорука се врши на адресу Купца, на територији општине Кула 
(франко двориште купца). 

Рок за извршење сваке појединачне испоруке износи __________ дана 
од дана пријема наруџбенице Купца, а испорука ће се сматрати извршеном 
када уговорне стране односно Продавац и Купац потпишу записник о 
примопредаји добара. 

Рокови из претходног става могу се мењати само из разлога више силе 
или других околности које не зависе од воље уговорних страна. 

 
Члан 4. 

Квантитативни и квалитативни пријем добара из овог уговора врше 
овлашћени представници уговорних страна о чему се сачињава записник. 

Продавац је дужан да при свакој појединој испоруци добара достави 
писмени извештај о испитивању квалитета. 

У случају испоруке добара неодговарајућег квалитета Купац има право 
да захтева замену испорученог добра одговарајућег квалитета (стандарда и 
техничких својстава) или раскине уговор и тражи накнаду штете. 

Квалитет (техничке карактеристике) добара доказују се лабораторијским 
извештајем – сертификатом овлашћене установе. 

 
Члан 5. 

Плаћање појединих испорука вршиће се у року од 45 дана од дана 
пријема фактуре за требоване количине поједине испоруке.  

Обавезе Купца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа  финансијских средстава која ће 
Купцу бити одобрена за ту намену у наредној буџетској години. У супротном 
Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 
плаћања обавеза од стране Купца. 
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Члан 6. 
Уколико продавац не изврши своје обавезе у предвиђеним роковима 

обавезан је да за сваки дан кашњења плати Купцу на име уговорне казне 
(пенали) 0,5% цене поједине испоруке за коју је у доцњи, с тим да укупан 
износ уговорене казне не може прећи 5% вредности (цене) поједине испоруке. 

У случају постојања више силе, неће се примењивати одредбе 
претходног става. 

Члан 7. 
Уколико Купац не извршава преузете обавезе у погледу требовања, 

плаћања и пријема добара Продавац може раскинути уговор и тражити 
накнаду штете. 

Члан 8. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези 

тумачења и извршења овог уговора решавају споразумно и могу образовати и 
арбитражу  која ће предложити начин решавања спора. 

 
Уколико се евентуални спор не може решити на начин предвиђен у 

претходном ставу, за његовом решавања је надлежан стварно и месно 
надлежан суд по закону по седишту Купца. 

На сва питања који нису регулисана уговором примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима. 

Члан 9. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна.  
 
Уколико уговорне стране не потпишу уговор истовремено датумом 

закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна. 

 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) 

припада свакој уговорној страни. 
 
 

 
П Р О Д А В А Ц 

 
_____________________________ 

(назив фирме) 
 

_____________________________ 
(име и презиме овлашћеног лица) 

 
_____________________________ 

(потпис овл. лица) 
 

(М.П.) 

К У П А Ц 
 

_____________________________ 
(назив установе ) 

 
_____________________________ 

(име и презиме овлашћеног лица) 
 

_____________________________ 
(потпис овл. лица) 

 
(М.П.) 
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ПАРТИЈА 3 

 
УГОВОР О КУПОВИНИ УГЉА – СУШЕНОГ ЛИГНИТА 

 
Закључен у Кули, дана __________ 2017. године између 
 
1. КУПЦА: ___________________________________________________       

(назив установе, место и адреса), МБ __________________, ПИБ 
__________________, рачун број ______________, кога заступа 
____________________________ (у даљем тексту : Купац)  и 
 

2. ПРОДАВЦА: __________________________________________________       
(назив купца, место и адреса), МБ _____________, ПИБ ______________, 
рачун број ______________, назив банке: ________________________,    
кога заступа _____________________________(у даљем тексту: Продавац)   

 
 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Овим уговором уговорне стране сагласно уређују питања куповине и 

продаје угља – сушеног лигнита  ___________(коцка или комад) Купцу и то: 
1. врсту, количину и цену угља који се купује односно продаје, 
2. међусобна права и обавезе, 
3. начин плаћања 
4. друга питања од значаја. 
Уговор је закључен на основу спроведеног заједничког поступка јавне 

набавке добара по партијама – енергената за кориснике буџетских средстава 
за грејну сезону 2017/2018, ЈН бр. 33/2017 и Одлуке о додели уговора бр. 
_____________ од _______ 2017. године, а у свему према Техничкој 
спецификацији и понуди Продавца бр. _______ од _________ 2017. године, а 
који акти чине саставни део овог уговора. 
 
Врста, количина и цена 

Члан 2. 
Продавац се обавезује да испоручи добра – угаљ, а купац да га преузме 

до 15.04.2018. године и то следеће количине и врсте:  
 

Ред. 
бр. Врста угља Купац Јед. 

мере Количина/т Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. Сушени 
комад-коцка ПУ „Бамби“, Кула тона 75   

2. Сушени 
комад-коцка 

ОШ „Иса Бајић“ 
Кула тона 125   

3. Сушени 
комад-коцка 

ОШ „Вељко 
Влаховић“ Крушчић тона 100   
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4. Сушени 
комад-коцка 

ОШ „Никола Тесла“ 
Липар тона 50   

5. Сушени 
комад-коцка 

СТШ „Михајло 
Пупин“ Кула тона 175   

6. Сушени 
комад-коцка 

Економско-
трговинска школа 

Кула 
тона 100   

7. Сушени 
комад-коцка 

Дом културе Руски 
Крстур тона 75   

8. Сушени 
комад-коцка 

Општинска управа 
Кула тона 50   

  
Сви корисници, односно учесници у заједничкој јавној набавци, из 

претходног става овог члана закључиће појединачне уговоре. 
Уговорне количине угља Продавац ће фактурисати, а Купац плаћати по 

ценама важећим на дан испоруке ф-цо утоварено у камионски превоз које 
обезбеди Купац. 

Члан 3. 
Испорука угља врши се у седишту Продавца или његовим 

организационим целинама, ф-цо утоварено у камионски превоз који обезбеди 
Купац. 

Члан 4. 
Уговорене количине угља Продавац ће испоручити, а Купац преузети у 

складу са производним могућностима и уплатама Купца. 
Купац је упознат са произвођачком декларацијом угља и стандардима 

по којима се уговор производи. 
Уговорне стране су сагласне да при свакој испоруци и пре утовара угља 

у теретно возило, превозник мора предати Продавцу оригинал овлашћење у 
писаној форми издато и оверено од стране овлашћеног лица Купца.  

Члан 5. 
Продавац је у обевези да испоручи Купцу уговорене количине угља, по 

унапред утврђеној диспозицији са тачним датумима отпреме угља. 
 

Међусобна права и обавезе 
 

Члан 6. 
Уколико купац не може да преузме количине у складу са планираном 

диспозицијом, у обавези је да, најмање 7 дана раније, о томе обавести 
Продавца. 

Уколико Купац, без обавештења из става .1 овог члана, не преузме 
планиране количине угља из члана 5. овог уговора у складу са планираном 
диспозицијом, Продавац није у обавези да непреузете количине испоручи у 
наредним диспозицијама. 

Уговорне стране ће настојати да раније неиспоручене, односно 
непреузете количине угља надокнаде у току уговорног периода. 
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Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да, у случају немогућности испоруке у 

складу са овим уговором због више силе или других оправданих разлога, 
Купац нема право да накнадну испоруку или накнаду на име неиспоручених 
количина угља. 

Оправданим разлогом у смислу овог уговора сматра се: промена 
експлоатационих услова, недостатак електричне енергије и ванредни ремонти 
производних и транспортних постројења Произвођача или друге ванредне 
околности изазване вишом силом због којих Продавац не може извршити 
уговорне обавезе у понуђеним роковима. 
 

Члан 8. 
Количина испорученог угља утврђује се на ваги Продавца. Испорука 

угља врши се предајом угља од стране Продавца овлашћеном лицу Купца. 
Сви ризици везани за транспорт угља до одредишта Купца од тренутка 
испоруке, падају на терет Купца.  
   

Члан 9. 
Уколико купац није задовољан квалитетом приспелог угља на 

одредиште, дужан је да приговор, тј. рекламацију на квалитет, саопшти 
Продавцу одмах телефоном, с тим да приговор потврди записником о 
утврђеном недостатку. Купац је дужан да угаљ истовари, одвоји квалитетан од 
неквалитеног угља и чува до коначног решења, односно договора уговорних 
страна о начину решења проблема. 

Продавц, тј. комисија за рекламације је дужна да се одазове позиву 
Ккупца за утврђивање квалитета угља, провери да ли је захтев благовремен и 
уредан, изађе на одредиште Купца у што краћем року, и на лицу места изврши 
све неопходне провере и процене у циљу решавања рекламације. 

 
Начин плаћања 

Члан 10. 
Купац је дужан да изврши плаћање уговорних количина угља пре 

преузимања (авансно по издатом предрачуну). 
Дужничко-поверилачки однос настаје даном утовара угља у превозно 

средство купца. 
Члан 11. 

 
Уколико купац не плати испоручени угаљ у року предвиђеном у члану 

10. став 2. овог уговора, дужан је да плати законску затезну камату од дана 
падања у доцњу до дана исплате. 

Обрачун камате врши се месечно, а Купац је дужан платити је у року од 
3 дана од дана достављања обрачуна. 

Продавац је овлашћен да од примљених уплата прво региструје 
обрачунату и доспелу камату. 
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Друга питања 
Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да овај уговор важи до 15.04.2018.године, с тим 
што ће се евентуално уговорене количине у складу са уговором испоручити до 
30.04.2018. године. 

Члан 13. 
Продавац може раскинути овај уговор уколико Купац:  
− из неоправданих разлога не преузме уговорену количину угља,  
− ако испоручене количине угља не плаћа благовремено у складу са 

одредбама овог уговора.  
Продавац је обавезан да обавести купца о раскиду овог уговора 

најкасније у року од 15 дана од дана када му је доставио писмену опомену за 
испуњење уговорених обавеза. Обавештење о раскиду уговора врши се 
препорученом поштанском пошиљком, тј. личном доставом. 

 
Члан 14. 

Купац може раскинути овај уговор из оправданих разлога ако Продавац:  
− неоправдано не поштује уговорену динамику испоруке угља,  
− у року од 15 дана од дана настанка више силе или другог оправданог 

разлога, не обавести Купца о томе,  
Купац је обавезан да обавести Продавца о раскиду уговора најкасније у 

року од 15 дана од дана када му је доставио писмену опомену за испуњење 
уговорних обавеза. Обавештење о раскиду уговора врши се препорученом 
поштанском пошиљком, тј. личном доставом.  
 

Члан 15. 
Свака уговорна стране је дужна да све обавезе настале пре раскида 

овог уговора испуне у року од 15 дана од дана достављања обавештења о 
раскиду, као и да другој страни надокнади штету насталу раскидом уговора. 
 

Члан 16. 
Све евентуалне потребе за променом основног уговора о купопродаји 

угља, уговорне стране ће регулисати АНЕКС-ом уговора, у складу са ЗЈН. 
 

Члан 17. 
Уколико уговорне стрене евентуални спор не реше споразумно, за 

његовом решавања је надлежан стварно и месно надлежан суд по закону по 
седишту Купца. 

Све евентуалне спорове, уговорне стране покушаће да реше 
споразумно и могу образовати и арбитражу на паритетној основи броја 
чланова арбитраже.  
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Члан 18. 
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране 

представника, уговорних страна. 
 
Уколико уговорне стране не потпишу уговор истовремено датумом 

закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна. 

 
 

Члан 19. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих  по 3 (задржава) свака 

уговорна страна.  
 
 
 
 
 
 

 
П Р О Д А В А Ц 

 
_____________________________ 

(назив фирме) 
 

_____________________________ 
(име и презиме овлашћеног лица) 

 
_____________________________ 

(потпис овл. лица) 
 

(М.П.) 

К У П А Ц 
 

_____________________________ 
(назив установе ) 

 
_____________________________ 

(име и презиме овлашћеног лица) 
 

_____________________________ 
(потпис овл. лица) 

 
(М.П.) 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Кула, Лењинова 11, 25230 Кула са 
назнаком: ,,Понуда за заједничку јавну набавку добара по партијама – 
енергената за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018, 
ЈН бр. 33/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 15.септембра 2017. године до  12 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Поред докумената којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 
понуда мора да садржи оверен и потписан:  

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН 

(Образац 5); 
6) Списак испоручених добара (Образац 6); 
7) Образац потврде о извршеним испорукама добара (Образац 7); 
8) Образац изјаве о гарантовању сукцесивне испоруке (Образац 8); 
9) Техничку спецификацију (Поглавље II конкурсне документације) 

10) Модел уговора (Поглавље VI конкурсне документације); 
 
 
 



Конкурсна документација за заједничку јавну набавку у отвореном поступку  
ЈН бр. 33/2017 

51/57 

  
 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка је обликована у три партије: 
 
 Партија 1: Уље за ложење ниско сумпорно гориво - специјално NSG-S 

(ознака из ОРН: 09135100 – лож уље) 
 Партија 2: Гасно уље екстра лако евро ЕЛ (ознака из ОРН: 09134000 – 

гасна уља). 
 Партија 3: Угаљ – сушени лигнит (коцка-комад); (ознака из ОРН: 

09112100 – лигнит) 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Општина Кула, 
Лењинова 11, 25230 Кула са назнаком: 
„Измена понуде за заједничку јавну набавку добара по партијама – 
енергенати за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018, 
ЈН бр. 33/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за заједничку јавну набавку добара по партијама – 
енергенати за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018, 
ЈН бр. 33/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Опозив понуде за заједничку јавну набавку добара по партијама – 
енергенати за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2017/2018, 
ЈН бр. 33/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за заједничку јавну набавку добара по 
партијама – енергенати за кориснике буџетских средстава за грејну 
сезону 2017/2018, ЈН бр. 33/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 
члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања за добра из Партије 1 и Партије 2 не може бити краћи од 30 
дана од дана испоруке, односно пријема фактуре, а најкасније 45 дана од 
дана пријема фактуре. 
 
Понуђена цена понуђача (заинтересованог лица), као и начин обрачуна и 
измена уговора који се односи на цену и друге битне елементе уговора, 
предвиђени су чланом 3 модела уговора, који представља саставни део 
конкурсне документације. 
 
Плаћање уговорених количина добара из Партије 3 ће се извршити по 
утврђеној динамици, пре преузимања, односно авансно по издатом 
предрачуну продавца. 
 
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара 
Испорука добара ће се вршити сукцесивно у току грејне сезоне 2017/2018 по 
захтеву наручиоца у року од 5 (пет) дана од пријема писменог налога. 
 
Место испоруке добара из Партије 1 и 2 је територија општине Кула, односно 
појединачне адресе наручилаца у заједничкој набаваци, а место испоруке 
добара из Партије 3 је утоварно место изабраног понуђача за камионски 
превоз који обезбеђује сваки појединачни наручилац у заједничкој набавци. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена за сваку сукцесивну испоруку ће се обрачунавати и фактурисати по цени 
која је важећа на дан испоруке сваке појединачне испоруке. 
Наручилац може у току трајања уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца: Општина Кула, Лењинова 11, 25230 Кула, на e-mail или факсом на 
број телефона: 025/722- 273 тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈН бр. 33/2017“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
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13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail jtrpcevski@kula.rs факсом на број 025/722-273 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева. 
 
 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
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сматрати благовременим уколико 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 чл. 63. ст. 2. ЗЈН 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. 
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 
приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  
*Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – 
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 
пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
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   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Oпштинска управа Кула, јавна набавка бр. 33/2017 
   (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, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 

Kомисија за јавну набавку 
 
       Јован Трпчевски с.р. 


