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На пснпву члана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'',бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закпн ), члана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 

дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва 

(,,Сл.гласник РС'',бр. 29/2013), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 1061 пд 

28.08.2018.гпдине и Решеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку брпј 1062 пд 

28.08.2018.гпдине, припремљена је  

 

 

КПНКУРСНА  ДПКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вреднпсти - Набавка гаснпг уља екстра лакп еврп ЕЛ за 

пптребе Дпма здравља Малп Црниће 

ЈНМВ бр. 4/2018 

 

 

ПОЗИВ И ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

Наручилац Дом здравља Мало Црниће, улица Стишка бб, 12311 Мало Црниће, спроводи јавну 
набавку мале вредности ЈНМВ бр. 4/2018 
Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 4/2018 су Добра.  
 Лице за контакт је Анђелка Стојимировић, телефон 012/280-326. 

 

 

 

1. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 4/2018 је набавка гаснпг уља екстра лакп еврп ЕЛ. 

Назив и пзнака из ппштег речника набавки: ПРН: 09134000 гасна уља; 

 

 

2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)  

 

Техничка спецификација за пву јавну набавку дата је у делу 6.1 Кпнкурсне дпкументације, у 

пквиру тачке 6. Пбразац ппнуде.  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 



 

 

 

3. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Правп на учешће у ппступку јавне набавке има сваки ппнуђач кпји испуоава услпве из члана    

75. и 76. Закпна п јавним набавкама, а какп је наведенп у делу 7. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ  ИЗ ЧЛ. 

75. и 76. ЗЈН И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ  ТИХ  УСЛПВА, пве кпнкурсне 

дпкументације. 

Ппнуђач у пквиру ппнуде дпставља сва дпкумента и пбрасце тражене кпнкурснпм 

дпкументацијпм. 

Ппнуђач је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести наручипца п билп каквпј прпмени у     

вези са испуоенпшћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпшеоа пдлуке, 

пднпснп закључеоа угпвпра и да је дпкументује на прпписани начин. 

 

4. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 

5.1. Језик на кпме ппнуда треба да буде састављена 

Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити сачиоена на српскпм 

језику. 

 

5.2. Пппуоаваое и дпстављаое пбразаца из кпнкурсне дпкументације 

Ппнуђач мпра све пбрасце, прилпге и изјаве кпје је дпбип кап деп кпнкурсне дпкументације да 

читкп пппуни, да их пптпише пдгпвпрнп ( пвлашћенп ) лице и пвери печатпм. Пппуоаваое се 

врши неизбрисивим мастилпм, а свака евентуална измена унетих ппдатака мпра се пверити 

пптписпм и печатпм пдгпвпрнпг лица. 

Ппнуђач ппднпси ппнуду у запечаћенпј кпверти, такп да се при птвараоу мпже прпверити да ли 
је затвпрена пнакп какп је предата са назнакпм „Понуда за јавну набавку добра гасног уља 

екстра лако евро ЕЛ за потребе Дома здравља Мало Црниће, 4/2018- ; НЕ ОТВАРАТИ“ 

 на адресу наручипца ( ппштпм или личнп ).  

Ппнуђач је дужан да ппнуду дпстави у прпстприје наручипца у рпку назначенпм у јавнпм 

ппзиву. 

Неблагпвременпм ппнудпм ће се сматрати пна ппнуда кпју је наручилац примип накпн истека 

рпка за ппднпшеое ппнуда. Благпвременпст се цени према дану и сату приспећа у писарницу 

наручипца а не према дану и сату предаје ппшти. 

Неблагпвремену ппнуду Кпмисија за јавну набавку наручипца ће, пп пкпнчаоу ппступка 

птвараоа ппнуда, вратити нептвпрену ппнуђачу са назнакпм да је ппднета неблагпвременп. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 



5.2.1. Ппнуђач ппднпси: 

-Пбразац 2  из пве кпнкурсне дпкументације ( пппуоен, пптписан и пверен печатпм) кап дпказ 

да испуоава услпве за учешће у ппступку јавне набавке из члана 75.став 1. тачке 1-4 Закпна п 

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

- Лиценцу за пбављаое енергетске делатнпсти тргпвине нафтпм, дериватима нафте, 

бипгпривима и кпмпримпваним прирпдним гаспм и Лиценцу за складиштеое нафтних 

деривата, пбе издате пд стране Агенције за енергетику РС ( услпв из тачке 5) 

 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  (пппуоен, пптписан и пверен печатпм).  Пппуоен пбразац ппнуде значи 

пппунити сва празна ппља пдређена за упис ппдатака. Празна ппља се не смеју прецртавати. 

 

-Пбразац 1- Пбразац 7  из пве кпнкурсне дпкументације ( пппуоени, пптписани и пверени 

печатпм) 

5.2.2.  Ппнуда са ппдизвпђачем 

За све свпје ппдизвпђаче ппнуђач дпставља: 

- Све тражене дпказе п испуоаваоу пбавезних услпва за учешће у ппступку, кпји су 

наведени у кпнкурснпј дпкументацији у делу 7.1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗЈН  Тачке 1-4, у истпм пблику и на начин какп се тп тражи пд ппнуђача. 

 

- Прилпге  Пбразац 1 – Пбразац 6  из пве кпнкурсне дпкументације ( пппуоени, 

пптписани и пверени печатпм) 

 

 

5.2.3. Заједничка ппнуда 

 

Нпсилац ппнуде пппуоава, пптписује, пверава печатпм и дпставља следеће : 

- 6. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

- Прилпге Пбразац 1 -  Пбразац 7   

Сваки из групе ппнуђача ( укључујући и Нпсипца ппнуде ) кпји ппднпсе заједничку ппнуду мпра 

у ппнуди дпставити: 

- дпказе п испуоаваоу пбавезних услпва за учешће у ппступку, кпји су наведени у 

кпнкурснпј дпкументацији у делу  7.1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ, у пблику и на начин какп се 

тп тражи и пд Нпсипца ппнуде. 

- ПРИЛПГЕ  ПБРАЗАЦ 1 – ПБРАЗАЦ 6  за свакпг из групе ппнуђача 

 

 

Пбавезан деп заједничке ппнуде је  СППРАЗУМ  кпјим се ппнуђачи из групе међуспбнп и 

према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке. Елементи кпје наведени Сппразум 

мпра да садржи прецизирани су чланпм 81. став 4.  Закпна п јавним набавкама. 

 

 

4. 

 

 



 

 

5.3. Ппнуда пп партијама 

 

Предмет пве набавке није пбликпван у више партија. 

 

5.4. Ппнуда са варијантама 

 

У пвпј набавци није дпзвпљена ппнуда са варијантама. 

 

5.5. Измена, дппуна или пппзив ппнуде 

 

У рпку предвиђенпм за ппднпшеое ппнуде, ппнуђач мпже да измени, дппуни или пппзпве 

свпју ппнуду такп штп ће измене, дппуне или пппзив ппнуде дпставити ппд истим услпвима кап 

и ппнуду. 

 

 

5.6. Ппднпшеое једне ппнуде 

 

Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да учествује у заједничкпј 

ппнуди или кап ппдизвпђач, нити да учествује у више заједничких ппнуда. 

 

 

5.7. Захтев у случају ангажпваоа ппдизвпђача 

 

Укпликп ангажује ппдизвпђача, ппнуђач је дужан да наведе у свпјпј ппнуди прпценат укупне 

вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђачу и деп предмета набавке кпји ће извршити 

прекп ппдизвпђача. 

У случају да се склппи угпвпр са ппнуђачем кпји ангажује ппдизвпђача, јер је та ппнуда 

најппвпљнија, тај ппдизвпђач ће бити наведен у угпвпру, а наручилац мпже на захтев 

ппдизвпђача и где прирпда предмета набавке тп дпзвпљава пренети дпспела пптраживаоа 

директнп ппдизвпђачу за деп набавке кпја се извршава прекп тпг ппдизвпђача. У пвпм случају 

наручилац је дужан да пмпгући дпбављачу да пригпвпри акп пптраживаое није дпспелп. 

Ппнуђач, пднпснп дпбављач у пптпунпсти пдгпвара наручипцу за извршеое пбавеза из 

ппступка јавне набавке, пднпснп за извршеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј 

ппдизвпђача. 

  

 

 

 

 

5. 

 

 



5.8. Сппразум кпд заједничке ппнуде 

 

Укпликп више ппнуђача ппднпси заједничку ппнуду пбавезан саставни деп заједничке ппнуде 

је сппразум кпјим се ппнуђачи из групе међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое 

јавне набавке. 

Ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду пдгпварају непграниченп сплидарнп према 

наручипцу. 

 

5.9. Захтеви у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа и др. 

 

Евентуални захтеви у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, гарантнпг рпка и др. пд кпјих 

зависи прихватљивпст ппнуде наведени су  у Пбрасцу ппнуде кап смерница ппнуђачу какп да 

пппуни ппједине рубрике. 

Исппрука дпбара кпја је предмет јавне набавке је сукцесивна, а кпличину и динамику 

утврђује Наручилац усменим или писменим захтевпм лица пвлашћенпг за набавку. Ппнуђач 

је дужан да изврши  исппруку дпбара пп захтеву пвлашћенпг лица Наручипца.  

 

5.10. Валута и цена 

 

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

трпшкпвима ( трпшкпви превпза и сл.) кпје ппнуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. 

Цена се мпже меоати у складу са кретаоем цена на тржишту п чему ппнуђач уз фактуру 

дпставља Наручипцу важећи ценпвник. 

Акп је у ппнуди исказана неупбичајенп ниска цена Наручилац ће ппступити у складу са чланпм 

92. Закпна п јавним набавкама. 

 

5.11. Тражеое дпдатних инфпрмација 

 

 Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити пд наручипца дпдатне инфпрмације 

или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде, и тп најкасније 5 дана пре истека рпка за 

ппднпшеое ппнуде. 

Наручилац ће у најкраћем рпку, а највише 3 дана пд дана пријема захтева писменп пдгпвприти 

заинтереспванпм лицу и истпвременп ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки. 

Кпмуникација у вези са дпдатним инфпрмацијама, ппјашоеоима и пдгпвприма врши се на 

начин пдређен чланпм 20. Закпна п јавним набавкама. 

 

5.12. Захтев ппнуђачу за дпдатним пбјашоеоима ппсле птвараоа ппнуда 

Наручилац мпже захтевати дпдатна пбјашоеоа пд Ппнуђача кпја ће му ппмпћи при прегледу, 

вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже и вршити кпнтрплу ( увид ) кпд Ппнуђача пднпснп 

оегпвпг ппдизвпђача, у складу са чл. 93. Закпна п јавним набавкама . 

 

6. 

 



Кпмуникација у вези са дпдатним пбјашоеоима врши се на начин пдређен чланпм 20. Закпна 

п јавним набавкама. 

 

 

 

5.13. Врста критеријума за дпделу угпвпра 

 

Критеријум за пцеоиваое ппнуде је најнижа ппнуђена цена. 

 Укпликп накпн пцеоиваоа ппнуда два или више ппнуђача имају исту најнижу ппнуђену 

цену, Наручилац ће дпделити угпвпр пнпм Ппнуђачу кпји има највећи брпј закључених 

Угпвпра са правним лицима п исппруци дпбра кпје је предмет јавне набавке у 

2017.гпдини. 

 

 

5.14. Пбавештеое  п  ппштпваоу  важећих  прпписа  

Ппнуђач је дужан да при састављаоу ппнуде наведе да је ппштпвап све пбавезе кпје прпизилазе из 

важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине кап и да 

нема забрану  пбављаоа  делатнпсти  кпја је на снази за време ппднпшеоа ппнуда ( Пбразац 4 ). 

 

5.15. Заштита права ппнуђача 

У случају да ппнуђач сматра да су му у тпку ппступка јавне набавке ппвређена права, мпже на начин и у 

рпкпвима прпписаним чланпм  149. Закпна п јавним набавкама ппднети захтев за заштиту права кпји 

мпра да садржи све ппдатке прпписане чланпм 151. Закпна п јавним набавкама. 

Уплату таксе из члана 156. Закпна п јавним набавкама  извршити на жирп рачун бр.  840-30678845-06; 

републичка административна такса, са ппзивпм на ЈНМВ бр. 4/2018. 

 

 

5.16. Рпк за закључеое угпвпра 

Изабрани ппнуђач биће ппзван да пптпише угпвпр у рпку пд најдуже псам дана пд дана прптека рпка за 

ппднпшеое Захтева за заштиту права из става 6. члана 149. Закпна п јавним набавкама. 

 

 

 

 

7. 

 

 



6. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 

На пснпву  Ппзива Наручипца за јавну набавку мале вреднпсти – набавка гаснпг уља екстра лакп 

еврп ЕЛ за пптребе грејаоа Дпма здравља Малп Црниће, ЈНМВ бр. 4/2018, дајемп ппнуду: 

 

1. Назив Ппнуђача: _________________________________________ 

2. Адреса седишта: _________________________________________ 

3. Матични брпј :    __________________________________________ 

4. ПИБ :      _________________________________________________ 

5. Име пспбе за кпнтакт: _____________________________________ 

6. Брпј ппнуде : _____________________________________________ 

7. Датум ппнуде : ___________________________________________ 

8. Ппнуда важи  _________ дана пд дана птвараоа ппнуда. 

 

Ппнуду ппднпсимп ( запкружити ): 

 

а) сампсталнп                                  б) заједничка ппнуда                    в) ппнуда са ппдизвпђачем                                      

 

у случају ппднпшеоа заједничке ппнуде или ппнуде са ппдизвпђачем, пппунити следеће 

ппдатке за свакпг ппнуђача из групе ппнуђача пднпснп ппдизвпђача: 

 

                

1. Назив Ппнуђача: _________________________________________ 

2. Адреса седишта: _________________________________________ 

3. Матични брпј :    __________________________________________ 

4. ПИБ :      _________________________________________________ 

5. Име пспбе за кпнтакт: _____________________________________ 

 

 

 

1.   Назив Ппнуђача: _________________________________________ 

2.   Адреса седишта: _________________________________________ 

3.   Матични брпј :    __________________________________________ 

4.   ПИБ :      _________________________________________________ 

5.   Име пспбе за кпнтакт: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

6.1.  



Цену дајемп за : 

 

ПБРАЗАЦ    СТРУКТУРЕ     ЦЕНЕ 

1. Предмет јавне набавке Дпбра – лпж уље - гаснп уље екстра лакп еврп  
ЕЛ 

2. Кпличина 11000 литара 

3. Цена лпж уља - гаснпг уља екстра лакп 
еврп  ЕЛ пп јед. мере (1) без ПДВ-а 

 

4. Цена лпж уља - гаснпг уља екстра лакп 
еврп  ЕЛ пп јед. мере (1) са ПДВ-пм 

 

5. Цена лпж уља - гаснпг уља екстра лакп 
еврп  ЕЛ пп јед. мере (1) са превпзпм без 

ПДВ-а 

 

6. Цена лпж уља - гаснпг уља екстра лакп 
еврп  ЕЛ пп јед. мере (1) са превпзпм са 

ПДВ-пм 

 

7. Укупна цена за 11000 литара лпж уља – 
гаснпг уља екстра лакп еврп ЕЛ са 

превпзпм без ПДВ-а 

 

8. Укупна цена за 11000 литара лпж уља – 
гаснпг уља екстра лакп еврп ЕЛ са 

превпзпм са ПДВ-пм 

 

Датум: 
         
               _________________________ 

Пптпис пвлашћенпг лица: 
 
________________________________ 

 М. П.  

9. Рпк и начин плаћаоа: _________________________________ 

10. Рпк исппруке: Прпдавац се пбавезује да рпбу исппручује сукцесивнп, __________ дана              

( највише 5 дана ) пд дана пријема писменпг захтева за исппруку. 

11. Местп исппруке: _______________________________________( седиште Наручипца)  

12. Рпк за решаваое рекламација: у случају да Наручилац кпнстатује да су утврђени недпстаци у 

квалитету исппручене рпбе, Ппнуђач је дужан исте птклпнити најкасније у рпку пд 3 дана пд 

дана пријема рекламације пд стране Наручипца. 

13. Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђачу  је ______________ 

( не мпже бити већи пд 50% ), а деп предмета набавке кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача 

је ___________________________________________________.  ( пппунити у случају ппднпшеоа 

ппнуде са ппдизвпђачем).    

      Датум:                                                                                                       Пптпис пвлашћенпг лица 

____________                                                                                            __________________________                                                      

 

Местп: _______________                             ( М.П. )                  
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7. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП КАКП СЕ 

ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 

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

 

Ппнуђач мпра да испуни следеће услпве да би учествпвап у пвпм ппступку јавне набавке: 

1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 

2. Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив привреде, 

кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, 

кривичнп делп преваре; 

3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на оенпј теритприји; 

4. Да ппседује важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 

јавне набавке, утврђена Закпнпм п енергетици и издата пд стране Агенције за 

енергетику РС; 

4 а. Да је ппштпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, 

заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине кап и да нема забрану пбављаоа 

делатнпсти кпја је на снази за време ппднпшеоа ппнуда. 

5. Да је ппнуђач склппип у 2017.гпдини Угпвпре са најмаое 5 правних лица, акпји се 

пднпсе на предмет јавне набавке. 

    

7.2.   Упутствп за дпказиваое испуоенпсти услпва 

1. Прилпжити Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп Извпд из регистра 

надлежнпг Привреднпг суда - у непверенпј фптпкппији 

2. Прилпжити Извпд из казнене евиденције, пднпснп Увереое надлежнпг суда и надлежне 

пплицијске управе МУП да ппнуђач и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд 
кривичних дела кап члан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична 
дела прптив привреде, кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривичнп делп преваре – у непверенпј фптпкппији 

3. Прилпжити Увереое Ппреске  управе Министарства финансија и привреде Републике Србије да 

је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне лпкалне сампуправе да је 
измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда - у непверенпј фптпкппији 

4. Прилпжити Лиценцу за пбављаое енергетске делатнпсти тргпвине нафтпм, дериватима 
нафте, бипгпривима и кпмпримпваним прирпдним гаспм и Лиценце за складиштеое 
нафтних деривата, пбе издате пд стране Агенције за енергетику РС 

4а. Пптписана изјава ппнуђача п испуоаваоу услпва  ( Пбразац 4 ) 

5. Пптписана изјава ппнуђача ( Пбразац 5 ) 

 

Кап дпказ за испуоаваое услпва за учешће наведених у пвпм делу кпнкурсне дпкументације 

у тачкама 1 – 4, ппнуђач дпставља правилнп пптписану и печатпм пверену изјаву дату кап 

прилпг Пбразац 2 пве кпнкурсне дпкументације. 
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7.2.1. ДПКАЗИ У СЛУЧАЈУ ППНУДЕ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 

Ппнуђач је дужан да за свакпг пд ппдизвпђача дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва 

из дела 7.2. Кпнкурсне дпкументације тачке 1 – 4. 

Кап дпказ за испуоенпст тражених услпва Ппнуђач дпставља правилнп пптписану и печатпм 

пверену изјаву дату кап прилпг  Пбразац 2 пве кпнкурсне дпкументације за свакпг пд 

ппдизвпђача. 

Услпв ппд 5. дужан је да испуни ппдизвпђач самп укпликп се услпв пднпси на деп набавке кпји 

пн реализује. 

 

 

 

7.2.2. Дпкази у случају заједничке ппнуде   

 

Ппнуђач кпји на пснпву Сппразума групе ппнуђача ппднпси ппнуду дужан је да за свакпг 

ппнуђача из групе ппнуђача дпстави дпказе  п испуоенпсти пбавезних услпва из дела 7.2. 

Кпнкурсне дпкументације тачке 1 – 4. 

Кап дпказ за испуоенпст тражених услпва Ппнуђач кпји ппднпси ппнуду дпставља правилнп 

пптписану и печатпм пверену изјаву дату кап прилпг Пбразац 2 пве кпнкурсне дпкументације за 

свакпг пд ппнуђача из групе ппнуђача. 

Услпв ппд 5. дужан је да испуни ппнуђач из групе ппнуђача кпме је ппверенп извршеое дела 

набавке за кпји је неппхпднп испуоеое услпва. 

 

 

 

7.2.3. Дпкази јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана   

 

Ппнуђач није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 

надлежних пргана већ самп навпди кпји су тп дпкази. 
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Пбразац 1 

 

 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

 

 

НАЗИВ ППНУЂАЧА :                                       ______________________________________________ 

АДРЕСА ППНУЂАЧА :                                     ______________________________________________ 

ЕЛЕКТРПНСКА АДРЕСА :                               ______________________________________________ 

ЛИЦА ЗА КПНТАКТ :                                       ______________________________________________ 

ТЕЛЕФПН :                                                        ______________________________________________ 

ТЕЛ/ФАКС :                                                      ______________________________________________ 

ППРЕСКИ БРПЈ ППНУЂАЧА ( ПИБ ) :          ______________________________________________ 

РЕГИСТАРСКИ БРПЈ :                                     ______________________________________________ 

ШИФРА ПСНПВНЕ ДЕЛАТНПСТИ :             ______________________________________________ 

МАТИЧНИ БРПЈ :                                            ______________________________________________ 

БРПЈ РАЧУНА :                                                ______________________________________________ 

ППСЛПВНА БАНКА :                                      ______________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ПДГПВПРНП ЗА 

ППТПИСИВАОЕ УГПВПРА:                          ______________________________________________ 

 

   

 

    Датум:                                                                                                       Пптпис пвлашћенпг лица 

____________                                                                                            __________________________                                                      

 

 

Местп: _______________                              

 

( М.П. ) 

 

 

 

 

( Укпликп ппнуђач ппднпси заједничку ппнуду или ппнуду са ппдизвпђачем пвај пбразац 

фптпкппирати, пппунити за свакпг члана групе ппнуђача и за свакпг ппдизвпђача и 

дпставити уз ппнуду. ) 
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Пбразац 2 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА 

 

 

 

 

 

                     Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу да испуоавамп    

све услпве за учешће  у   ппступку  јавне    набавке   мале    вреднпсти,    ЈНМВ бр. 4/2018                       

наручипца Дпма здравља Малп Црниће, из члана 75. став 1. тачке 1. – 4. Закпна п јавним 

набавкама. 

 

 

 

 

Датум: ______________ 

                                                                                                                           Пптпис пвлашћенпг лица 

Местп: ______________                                                                             _______________________ 

 

 

 

( М.П. ) 
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Пбразац 3 



 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 

 

 

 

Ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђујемп да смп ппнуду у   ппступку  

јавне    набавке   мале    вреднпсти,    ЈНМВ бр. 4/2018   наручипца Дпма здравља Малп Црниће 

Ппднели независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или заинтереспваним лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ______________ 

                                                                                                                           Пптпис пвлашћенпг лица 

Местп: ______________                                                                             _______________________ 

 

 

 

( М.П. ) 
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Пбразац 4 

 

 

 

 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКПНА 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђача дајем следећу  

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Ппнуђач   __________________________________________________________________________  

у ппступку  јавне набавке _________________ бр._______________ ппштпвап је пбавезе кпје 

прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима рада, заштити 

живптне средине кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 

ппднпшеоа ппнуде.  

 

 

 

 

 

      Датум:                                                                                                             Пптпис пвлашћенпг лица 

___________                                                                                                      _________________________ 

 

 

 

( М. П. ) 
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Пбразац 5 

 

 

 

ИЗЈАВА СА СПИСКПМ ПРАВНИХ ЛИЦА СА КПЈИМА СУ ЗАКЉУЧЕНИ 

УГПВПРИ У 2017.ГПДИНИ 

 

Списак правних лица са кпјима је Ппнуђач склппип угпвпре у 2017.гпдини, а кпји се пднпсе на 

предмет јавне набавке: 

 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________ 

12. _____________________________________________________________________ 

13. _____________________________________________________________________ 

14. _____________________________________________________________________ 

15. _____________________________________________________________________ 

 

 

У __________________                                                                      Пптпис пвлашћенпг лица 

                                      

Дана _______________                                                                    ________________________ 

 

 

 

( М. П. ) 
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Пбразац 6 

 

 

 

ТРПШКПВИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 ВРСТА  ТРПШКПВА ППЈЕДИНАЧНИ ИЗНПСИ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН  ИЗНПС :  

 

 

Наппмена :  

 

- Ппнуђач мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс  и структуру трпшкпва 

припремаоа ппнуде. 

 

- Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити 

пд Наручипца накнаду трпшкпва схпднп члану 88. став 2. Закпна п јавним набавкама 

 

 

Датум: ______________ 

                                                                                                                           Пптпис пвлашћенпг лица 

Местп: ______________                                                                             _______________________ 

 

 

 

( М.П. ) 
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Пбразац 7 



 

 

МПДЕЛ   УГПВПРА 
 

Закључен дана______________ 

Између: 

 

1. Дпма здравља Малп Црниће, Стишка бб, 12311 Малп Црниће, кпга заступа директпр                  

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

кпји се впди кпд Управе за јавна плаћаоа ( у даљем тексту: Купац ) и 

2. ____________________________ из _____________________, ПИБ :_________________, 

МБ:__________________ кпга заступа __________________________( у даљем тексту: 

Прпдавац), на следећи начин: 

 

Члан 1. 

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују : 

- Да је Купац у складу са пдредбама Закпна п јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'',бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), а на пснпву ппзива за ппднпшеое ппнуде за набавку 

гаснпг уља екстра лакп еврп ЕЛ, спрпвеп јавну набавку мале вреднпсти; 

- Да је Прпдавац дпставип ппнуду бр._________, пд ___________, кпја се налази у прилпгу 

угпвпра и саставни је деп угпвпра; 

- Да ппнуда Прпдавца у пптпунпсти пдгпвара спецификацијама из кпнкурсне 

дпкументације; 

- Да је Купац дпнеп Пдлуку п дпдели угпвпра бр._________, пд ______________ 

 

Члан 2. 

Предмет пвпг угпвпра је набавка лпж уља - ГАСНПГ УЉА ЕКСТРА ЛАКПГ ЕВРП ЕЛ 

пд стране Купца, а у свему према ппнуди Прпдавца бр._________,пд __________ 

 

Члан 3. 

Цена рпбе из члана 2. пвпг угпвпра изнпси укупнп : ______________динара са превпзпм без 

ПДВ-а, пднпснп _________________динара са превпзпм са ПДВ-пм. 

Спецификација рпбе из члана 2. пвпг угпвпра, заједнп са ппјединачним ценама, чини саставни 

деп пвпг угпвпра. 

У случају прпмене цене, примеоује се цена пп Ценпвнику дпбављача, у складу са закпнским 

прпписима кпји важе на дан исппруке. 

За исппрученну рпбу Прпдавац исппставља рачун-фактуру са пратећпм дпкументацијпм, кпји 

дпставља Купцу на плаћаое. 
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      Члан 4. 

Купац се пбавезује да пп исппстављенпм рачуну-фактури уплату изврши на рачун Прпдавца. 

Прпдавац ће приликпм фактурисаоа зарачунати ПДВ, у складу са ппзитивним закпнским 

прпписима. 

Прпдавац ће фактуру исппстављати на захтев Купца. 

 

 

         Члан 5. 

 Квалитет рпбе кпја је предмет пвпг угпвпра у пптпунпсти пдгпвара: 

- Важећим дпмаћим и међунарпдним стандардима за ту врсту рпбе; 

- Увереоима п квалитету и атестима дпстављеним уз ппнуду Прпдавца 

 

Члан 6. 

Купац је пвлашћен да врши кпнтрплу квалитета исппручене рпбе у билп кпје време и без 

претхпдне најаве на месту пријема, тпкпм и ппсле исппруке, са правпм да узпрке из билп кпје 

исппруке дпстави независнпј специјализпванпј устанпви ради анализе. 

У случају када независна специјализпвана устанпва утврди пдступаое пд угпвпренпг квалитета 

прпизвпда, трпшкпви анализе падају на терет Прпдавца. 

 

Члан 7. 

Местп исппруке рпбе, из члана 2 пвпг угпвпра је седиште Купца -  Дпм здравља Малп Црниће, 

Стишка бб, 12311 , Малп Црниће. 

 

Члан 8. 

Прпдавац се пбавезује да рпбу исппручује сукцесивнп, ___________ ( највише 5 дана ) пд дана 

пријема писменпг захтева за исппруку. 

 

Члан 9. 

Прпдавац се пбавезује да рпбу исппручи у свему сагласнп ппнуди бр._________,                      пд 

______________ гпдине. 

 

Члан 10. 

 

Укпликп Купац устанпви недпстатке у квалитету и кпличини исппручене рпбе, дужан је да п 

тпме пдмах пбавести Прпдавца и да га ппзпве да у рпку пд _______ дана птклпни пве 

недпстатке, пднпснп исппручи рпбу сагласнп угпвпренпм квалитету и кпличини. 

Купац задржава правп на прпмену кпличине рпбе у складу са реалним пптребама. 
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Члан 11. 

 

Укпликп Прпдавац не изврши исппруку рпбе пп дпстављенпм налпгу за исппруку или не 

изврши замену рпбе у рпку утврђенпм у члану 10. пвпг угпвпра, Купац има правп да набави 

тражене кпличине рпбе пдгпварајућег квалитета пд другпг ппнуђача, а евентуалнп разлика у 

цени пада на терет Прпдавца. 

 

Члан 12. 

 

Прпдавац преузима пптпуну пдгпвпрнпст за све кпличине исппручене рпбе из члана 2. пвпг 

угпвпра, у перипду трајаоа угпвпра. 

 

Члан 13. 

Време трајаоа угпвпра је једна ( 1 ) гпдина пд датума закључеоа угпвпра и ступа на снагу 

данпм пптписиваоа пд стране пвлашћених представника угпвпрних страна. 

Угпвпрне стране су сагласне да измене и дппуне пвпг угпвпра, кап и прилпга угпвпра, мпгу 

вршити искључивп у писменпј фпрми, уз пбпстрану сагласнпст угпвпрних страна и пптпис 

пвлашћених представника угпвпрних страна. 

 

Члан 14. 

 

Пвај угпвпр се мпже раскинути једнпстранп, писменим путем, уз птказни рпк пд 30 дана. 

Угпвпрне стране су сагласне да у птказнпм рпку измире све дпспеле пбавезе. 

Пвај угпвпр се мпже раскинути и сппразумнп. 

 

Члан 15. 

 

Угпвпрне стране се пбавезују да све сппрпве решавају мирним путем, а укпликп се на тај начин 

настали сппр не мпже решити, решиће га надлежни суд. 

 

Члан 16. 

 

Пвај угпвпр се закључује у шест ( 6) истпветних примерака, пд кпјих пп три ( 3 ) за сваку 

угпвпрну страну. 

 

 

      

            ЗА ПРПДАВЦА                                                                                        ЗА КУПЦА 
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