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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'',бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон ), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(,,Сл.гласник РС'',бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 448 од 

12.04.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 449 од 

12.04.2017.године, припремљена је  

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности - Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ за 

потребе Дома здравља Мало Црниће 

ЈНМВ бр. 1/2017 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

1. ПОЗИВ И ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ  

Наручилац Дом здравља Мало Црниће, улица Стишка бб, 12311 Мало Црниће, спроводи 

јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 1/2017 

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 1/2017 су Добра.  

Лице за контакт је Вукашин Јевремовић, телефон 012/280-326 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 1/2017 је набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ. 

Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 09134000-7 – гасна уља; 

 

 

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)  

 

Техничка спецификација за ову јавну набавку дата је у делу 6.1 Конкурсне документације, у 

оквиру тачке 6. Образац понуде.  
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове из члана    

75. и 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу 7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  ИЗ ЧЛ. 

75. и 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ  УСЛОВА, ове конкурсне 

документације. 

Понуђач у оквиру понуде доставља сва документа и обрасце тражене конкурсном 

документацијом. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у     

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора и да је документује на прописани начин. 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

5.1. Језик на коме понуда треба да буде састављена 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском 

језику. 

 

5.2. Попуњавање и достављање образаца из конкурсне документације 

Понуђач мора све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације да 

читко попуни, да их потпише одговорно ( овлашћено ) лице и овери печатом. Попуњавање се 

врши неизбрисивим мастилом, а свака евентуална измена унетих података мора се оверити 

потписом и печатом одговорног лица. 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли 

је затворена онако како је предата са назнаком ,, Понуда за јавну набавку ЈНМВ бр. 1/2017 – 

НЕ ОТВАРАТИ'' на адресу наручиоца ( поштом или лично ).  

Понуђач је дужан да понуду достави у просторије наручиоца у року назначеном у јавном 

позиву. 

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека 

рока за подношење понуда. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу 

наручиоца а не према дану и сату предаје пошти. 

Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка 

отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 



5.2.1. Понуђач подноси: 

-Образац 2  из ове конкурсне документације ( попуњен, потписан и оверен печатом) као доказ 

да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.став 1. тачке 1-4 Закона о 

јавним набавкама наведене у делу 7.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН  Тачке 1-4 

- Лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом и Лиценцу за складиштење нафтних 

деривата, обе издате од стране Агенције за енергетику РС ( услов из тачке 5) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  (попуњен, потписан и оверен печатом).  Попуњен образац понуде значи 

попунити сва празна поља одређена за упис података. Празна поља се не смеју прецртавати. 

 

-Образац 1- Образац 7  из ове конкурсне документације ( попуњени, потписани и оверени 

печатом) 

5.2.2.  Понуда са подизвођачем 

За све своје подизвођаче понуђач доставља: 

- Све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су 

наведени у конкурсној документацији у делу 7.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗЈН  Тачке 1-4, у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача. 

 

- Прилоге  Образац 1 – Образац 6  из ове конкурсне документације ( попуњени, 

потписани и оверени печатом) 

 

 

5.2.3. Заједничка понуда 

 

Носилац понуде попуњава, потписује, оверава печатом и доставља следеће : 

- 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

- Прилоге Образац 1 -  Образац 7   

Сваки из групе понуђача ( укључујући и Носиоца понуде ) који подносе заједничку понуду мора 

у понуди доставити: 

- доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у 

конкурсној документацији у делу  7.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ, у облику и на начин како се 

то тражи и од Носиоца понуде. 

- ПРИЛОГЕ  ОБРАЗАЦ 1 – ОБРАЗАЦ 6  за сваког из групе понуђача 

 

 

Обавезан део заједничке понуде је  СПОРАЗУМ  којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Елементи које наведени Споразум 

мора да садржи прецизирани су чланом 81. став 4.  Закона о јавним набавкама. 

 

 

4. 

 

 

 



 

5.3. Понуда по партијама 

 

Предмет ове набавке није обликован у више партија. 

 

5.4. Понуда са варијантама 

 

У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 

 

5.5. Измена, допуна или опозив понуде 

 

У року предвиђеном за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду тако што ће измене, допуне или опозив понуде доставити под истим условима као 

и понуду. 

 

 

5.6. Подношење једне понуде 

 

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

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

 

 

5.7. Захтев у случају ангажовања подизвођача 

 

Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

У случају да се склопи уговор са понуђачем који ангажује подизвођача, јер је та понуда 

најповољнија, тај подизвођач ће бити наведен у уговору, а 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. У овом случају 

наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

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

подизвођача. 

  

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 



5.8. Споразум код заједничке понуде 

 

Уколико више понуђача подноси заједничку понуду обавезан саставни део заједничке понуде 

је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке. 

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

5.9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања и др. 

 

Евентуални захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока и др. од којих 

зависи прихватљивост понуде наведени су  у Обрасцу понуде као смерница понуђачу како да 

попуни поједине рубрике. 

Испорука добара која је предмет јавне набавке је сукцесивна, а количину и динамику 

утврђује Наручилац усменим или писменим захтевом лица овлашћеног за набавку. Понуђач 

је дужан да изврши  испоруку добара по захтеву овлашћеног лица Наручиоца.  

 

5.10. Валута и цена 

 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима са и без ПДВ-а, са урачунатим свим 

трошковима ( трошкови превоза и сл.) 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 се може мењати у складу са кретањем цена на тржишту о чему понуђач уз фактуру 

доставља Наручиоцу важећи ценовник. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона о јавним набавкама. 

 

5.11. Тражење додатних информација 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, и то најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Наручилац ће у најкраћем року, а највише 3 дана од дана пријема захтева писмено одговорити 

заинтересованом лицу и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 

начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

 

5.12. Захтев понуђачу за додатним објашњењима после отварања понуда 

Наручилац може захтевати додатна објашњења од Понуђача која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може и вршити контролу ( увид ) код Понуђача односно 

његовог подизвођача, у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама . 

 

6. 

 

 



Комуникација у вези са додатним објашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона 

о јавним набавкама. 

 

 

 

5.13. Врста критеријума за доделу уговора 

 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 Уколико након оцењивања понуда два или више понуђача имају исту најнижу понуђену 

цену, Наручилац ће доделити уговор оном Понуђачу који има највећи број закључених 

Уговора са правним лицима о испоруци добра које је предмет јавне набавке у 

2016.години. 

 

 

5.14. Обавештење  о  поштовању  важећих  прописа  

Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао све обавезе које произилазе 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 за време подношења понуда ( Образац 4 ). 

 

5.15. Заштита права понуђача 

У случају да понуђач сматра да су му у току поступка јавне набавке повређена права, може на начин и у 

роковима прописаним чланом  149. Закона о јавним набавкама поднети захтев за заштиту права који 

мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама. 

Уплату таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама  извршити на жиро рачун бр.  840-30678845-06; 

републичка административна такса, са позивом на ЈНМВ бр. 1/2017. 

 

 

5.16. Рок за закључење уговора 

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор у року од најдуже осам дана од дана протека рока за 

подношење Захтева за заштиту права из става 6. члана 149. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

7. 

 

 



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

На основу  Позива Наручиоца за јавну набавку мале вредности – набавка гасног уља екстра лако 

евро ЕЛ за потребе грејања Дома здравља Мало Црниће, ЈНМВ бр. 1/2017, дајемо понуду: 

 

1. Назив Понуђача: _________________________________________ 

2. Адреса седишта: _________________________________________ 

3. Матични број :    __________________________________________ 

4. ПИБ :      _________________________________________________ 

5. Име особе за контакт: _____________________________________ 

6. Број понуде : _____________________________________________ 

7. Датум понуде : ___________________________________________ 

8. Понуда важи ( не краће од 60 дана ) _________ дана од дана отварања 

понуда. 

 

Понуду подносимо ( заокружити ): 

 

а) самостално                                  б) заједничка понуда                    в) понуда са подизвођачем                                      

 

у случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, попунити следеће 

податке за сваког понуђача из групе понуђача односно подизвођача: 

 

                

1. Назив Понуђача: _________________________________________ 

2. Адреса седишта: _________________________________________ 

3. Матични број :    __________________________________________ 

4. ПИБ :      _________________________________________________ 

5. Име особе за контакт: _____________________________________ 

 

 

 

1.   Назив Понуђача: _________________________________________ 

2.   Адреса седишта: _________________________________________ 

3.   Матични број :    __________________________________________ 

4.   ПИБ :      _________________________________________________ 

5.   Име особе за контакт: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 



6.1.  

Цену дајемо за : 

 

ОБРАЗАЦ    СТРУКТУРЕ     ЦЕНЕ 

1. Предмет јавне набавке Добра – лож уље - гасно уље екстра лако евро  
ЕЛ 

2. Количина 13000 литара 

3. Цена лож уља - гасног уља екстра лако 
евро  ЕЛ по јед. мере (1) без ПДВ-а 

 

4. Цена лож уља - гасног уља екстра лако 
евро  ЕЛ по јед. мере (1) са ПДВ-ом 

 

5. Цена лож уља - гасног уља екстра лако 
евро  ЕЛ по јед. мере (1) са превозом без 

ПДВ-а 

 

6. Цена лож уља - гасног уља екстра лако 
евро  ЕЛ по јед. мере (1) са превозом са 

ПДВ-ом 

 

7. Укупна цена за 13000 литара лож уља – 
гасног уља екстра лако евро ЕЛ са 

превозом без ПДВ-а 

 

8. Укупна цена за 13000 литара лож уља – 
гасног уља екстра лако евро ЕЛ са 

превозом са ПДВ-ом 

 

Датум: 
         
               _________________________ 

Потпис овлашћеног лица: 
 
________________________________ 

 М. П.  

9. Рок и начин плаћања: _________________________________ 

10. Рок испоруке: Продавац се обавезује да робу испоручује сукцесивно, __________ дана              

( највише 5 дана ) од дана пријема писменог захтева за испоруку. 

11. Место испоруке: _______________________________________( седиште Наручиоца)  

12. Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у 

квалитету испоручене робе, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од 

дана пријема рекламације од стране Наручиоца. 

13. Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу  је ______________ 

( не може бити већи од 50% ), а део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача 

је ___________________________________________________.  ( попунити у случају подношења 

понуде са подизвођачем).    

      Датум:                                                                                                       Потпис овлашћеног лица 

____________                                                                                            __________________________                                                      

 

Место: _______________                             ( М.П. )                  
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7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

       7.1.  Услови за учешће из чл. 75. и 76. ЗЈН 

 

Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом поступку јавне набавке: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

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; 

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; 

4. Да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, утврђена Законом о енергетици и издата од стране Агенције за 

енергетику РС; 

4 а. Да је поштовао обавезе које произилазе 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 за време подношења понуда. 

5. Да је понуђач склопио у 2016.години Уговоре са најмање 5 правних лица, а који се 

односе на предмет јавне набавке. 

    

7.2.   Упутство за доказивање испуњености услова 

1. Приложити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра 

надлежног Привредног суда - у неовереној фотокопији 

2. Приложити Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне 

полицијске управе МУП да понуђач 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 – у неовереној фотокопији 

3. Приложити Уверење Пореске  управе Министарства финансија и привреде Републике Србије да 

је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - у неовереној фотокопији 

4. Приложити Лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима 
нафте, биогоривима и компримованим природним гасом и Лиценце за складиштење 
нафтних деривата, обе издате од стране Агенције за енергетику РС 

4а. Потписана изјава понуђача о испуњавању услова  ( Образац 4 ) 

5. Потписана изјава понуђача ( Образац 5 ) 

 

Као доказ за испуњавање услова за учешће наведених у овом делу конкурсне документације 

у тачкама 1 – 4, понуђач доставља правилно потписану и печатом оверену изјаву дату као 

прилог Образац 2 ове конкурсне документације. 
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7.2.1. ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Понуђач је дужан да за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова 

из дела 7.2. Конкурсне документације тачке 1 – 4. 

Као доказ за испуњеност тражених услова Понуђач доставља правилно потписану и печатом 

оверену изјаву дату као прилог  Образац 2 ове конкурсне документације за сваког од 

подизвођача. 

Услов под 5. дужан је да испуни подизвођач само уколико се услов односи на део набавке који 

он реализује. 

 

 

 

7.2.2. Докази у случају заједничке понуде   

 

Понуђач који на основу Споразума групе понуђача подноси понуду дужан је да за сваког 

понуђача из групе понуђача достави доказе  о испуњености обавезних услова из дела 7.2. 

Конкурсне документације тачке 1 – 4. 

Као доказ за испуњеност тражених услова Понуђач који подноси понуду доставља правилно 

потписану и печатом оверену изјаву дату као прилог Образац 2 ове конкурсне документације за 

сваког од понуђача из групе понуђача. 

Услов под 5. дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходно испуњење услова. 

 

 

 

7.2.3. Докази јавно доступни на интернет страницама надлежних органа   

 

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

надлежних органа већ само наводи који су то докази. 
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Образац 1 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА :                                       ______________________________________________ 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА :                                     ______________________________________________ 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :                               ______________________________________________ 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ :                                       ______________________________________________ 

ТЕЛЕФОН :                                                        ______________________________________________ 

ТЕЛ/ФАКС :                                                      ______________________________________________ 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ( ПИБ ) :          ______________________________________________ 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ :                                     ______________________________________________ 

ШИФРА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ :             ______________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ :                                            ______________________________________________ 

БРОЈ РАЧУНА :                                                ______________________________________________ 

ПОСЛОВНА БАНКА :                                      ______________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:                          ______________________________________________ 

 

   

 

    Датум:                                                                                                       Потпис овлашћеног лица 

____________                                                                                            __________________________                                                      

 

 

Место: _______________                              

 

( М.П. ) 

 

 

 

 

( Уколико понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем овај образац 

фотокопирати, попунити за сваког члана групе понуђача и за сваког подизвођача и 

доставити уз понуду. ) 
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Образац 2 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

 

 

 

 

 

                     Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо    

све услове за учешће  у   поступку  јавне    набавке   мале    вредности,    ЈНМВ бр. 1/2017                       

наручиоца Дома здравља Мало Црниће, из члана 75. став 1. тачке 1. – 4. Закона о јавним 

набавкама. 

 

 

 

 

Датум: ______________ 

                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

Место: ______________                                                                             _______________________ 

 

 

 

( М.П. ) 
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Образац 3 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у   поступку  

јавне    набавке   мале    вредности,    ЈНМВ бр. 1/2017   наручиоца Дома здравља Мало Црниће 

Поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ______________ 

                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

Место: ______________                                                                             _______________________ 

 

 

 

( М.П. ) 
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Образац 4 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач   __________________________________________________________________________  

у поступку  јавне набавке _________________ бр._______________ поштовао је обавезе које 

произилазе 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.  

 

 

 

 

 

      Датум:                                                                                                             Потпис овлашћеног лица 

___________                                                                                                      _________________________ 

 

 

 

( М. П. ) 
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Образац 5 

 

 

 

ИЗЈАВА СА СПИСКОМ ПРАВНИХ ЛИЦА СА КОЈИМА СУ ЗАКЉУЧЕНИ 

УГОВОРИ У 2016.ГОДИНИ 

 

Списак правних лица са којима је Понуђач склопио уговоре у 2016.години, а који се односе на 

предмет јавне набавке: 

 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________ 

12. _____________________________________________________________________ 

13. _____________________________________________________________________ 

14. _____________________________________________________________________ 

15. _____________________________________________________________________ 

 

 

У __________________                                                                      Потпис овлашћеног лица 

                                      

Дана _______________                                                                    ________________________ 

 

 

 

( М. П. ) 
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Образац 6 

 

 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 ВРСТА  ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН  ИЗНОС :  

 

 

Напомена :  

 

- Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ  и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 

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

од Наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама 

 

 

Датум: ______________ 

                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

Место: ______________                                                                             _______________________ 

 

 

 

( М.П. ) 
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Образац 7 

 

 

МОДЕЛ   УГОВОРА 
 

Закључен дана______________ 

Између: 

 

1. Дома здравља Мало Црниће, Стишка бб, 12311 Мало Црниће, кога заступа директор                  

др Емад Еслеем, Матични број: 17815377,  ПИБ : 106961390, број рачуна: 840-824661-33 

који се води код Управе за јавна плаћања ( у даљем тексту: Купац ) и 

2. ____________________________ из _____________________, ПИБ :_________________, 

МБ:__________________ кога заступа __________________________( у даљем тексту: 

Продавац), на следећи начин: 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују : 

- Да је Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'',бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), а на основу позива за подношење понуде за набавку 

гасног уља екстра лако евро ЕЛ, спровео јавну набавку мале вредности; 

- Да је Продавац доставио понуду бр._________, од ___________, која се налази у прилогу 

уговора и саставни је део уговора; 

- Да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 

документације; 

- Да је Купац донео Одлуку о додели уговора бр._________, од ______________ 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка лож уља - ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ 

од стране Купца, а у свему према понуди Продавца бр._________,од __________ 

 

Члан 3. 

Цена робе из члана 2. овог уговора износи укупно : ______________динара са превозом без 

ПДВ-а, односно _________________динара са превозом са ПДВ-ом. 

Спецификација робе из члана 2. овог уговора, заједно са појединачним ценама, чини саставни 

део овог уговора. 

У случају промене цене, примењује се цена по Ценовнику добављача, у складу са законским 

прописима који важе на дан испоруке. 

За испорученну робу Продавац испоставља рачун-фактуру са пратећом документацијом, који 

доставља Купцу на плаћање. 
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      Члан 4. 

Купац се обавезује да по испостављеном рачуну-фактури уплату изврши на рачун Продавца. 

Продавац ће приликом фактурисања зарачунати ПДВ, у складу са позитивним законским 

прописима. 

Продавац ће фактуру испостављати на захтев Купца. 

 

 

         Члан 5. 

 Квалитет робе која је предмет овог уговора у потпуности одговара: 

- Важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту робе; 

- Уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду Продавца 

 

Члан 6. 

Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без 

претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке, са правом да узорке из било које 

испоруке достави независној специјализованој установи ради анализе. 

У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговореног квалитета 

производа, трошкови анализе падају на терет Продавца. 

 

Члан 7. 

Место испоруке робе, из члана 2. овог уговора је седиште Купца -  Дом здравља Мало Црниће, 

Стишка бб, 12311 , Мало Црниће. 

 

Члан 8. 

Продавац се обавезује да робу испоручује сукцесивно, ___________ ( највише 5 дана ) од дана 

пријема писменог захтева за испоруку. 

 

Члан 9. 

Продавац се обавезује да робу испоручи у свему сагласно понуди бр._________,   

   од ______________ године. 

 

Члан 10. 

 

Уколико Купац установи недостатке у квалитету и количини испоручене робе, дужан је да о 

томе одмах обавести Продавца и да га позове да у року од _______ дана отклони ове 

недостатке, односно испоручи робу сагласно уговореном квалитету и количини. 

Купац задржава право на промену количине робе у складу са реалним потребама. 
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Члан 11. 

 

Уколико Продавац не изврши испоруку робе по достављеном налогу за испоруку или не 

изврши замену робе у року утврђеном у члану 10. овог уговора, Купац има право да набави 

тражене количине робе одговарајућег квалитета од другог понуђача, а евентуално разлика у 

цени пада на терет Продавца. 

 

Члан 12. 

 

Продавац преузима потпуну одговорност за све количине испоручене робе из члана 2. овог 

уговора, у периоду трајања уговора. 

 

Члан 13. 

Време трајања уговора је једна ( 1 ) година од датума закључења уговора и ступа на снагу 

даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна. 

Уговорне стране су сагласне да измене и допуне овог уговора, као и прилога уговора, могу 

вршити искључиво у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна и потпис 

овлашћених представника уговорних страна. 

 

Члан 14. 

 

Овај уговор се може раскинути једнострано, писменим путем, уз отказни рок од 30 дана. 

Уговорне стране су сагласне да у отказном року измире све доспеле обавезе. 

Овај уговор се може раскинути и споразумно. 

 

Члан 15. 

 

Уговорне стране се обавезују да све спорове решавају мирним путем, а уколико се на тај начин 

настали спор не може решити, решиће га надлежни суд. 

 

Члан 16. 

 

Овај уговор се закључује у шест ( 6) истоветних примерака, од којих по три ( 3 ) за сваку 

уговорну страну. 

 

 

      

            ЗА ПРОДАВЦА                                                                                        ЗА КУПЦА 

 

____________________                                                                         ____________________ 

 

 

20. 

 


