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Прилог бр.1 
 
На основу одредбе члана 60  Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС „ број 
124/2012)      
                                                       

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО 
14 000 Ваљево, Железничка 12 

 
објављује 
ПОЗИВ 

за подношење понуда за набавку енергената 
у отвореном поступку број  15/2013 

 
Назив наручиоца: Дом здравља Ваљево 
Адреса: Железничка 12, Ваљево 
ПИБ 107041023; Матични број 17817361 
Интернет страница наручиоца: www.dzvaljevo.rs 
Врста наручиоца: јавна установа 
Врста поступка јавне набавке:  отворени поступак  
Предмет јавне набавке: Набавка енергената за потребе Дома здравља Ваљево, на период од 
једне године, обликована у пет партија. 

Назив и ознака из општег речника набавки:  
1. мазут, лож уље, средње........................09135000 
2. Лож уље за грејање...............................09134000 
3. Безоловни бензин.................................09132100 
4. Течни нафтни гас за возила.................09133000 
5. Евро дизел.............................................09134200 
Понуде морају бити сачињене у складу са Конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација биће објављена у Службеном гласнику РС, на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Дома здравља Ваљево. 
 Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда у Службеном гласнику РС. 
Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 10 дана од дана отварања 

понуда 
Избор најповољније понуде вршиће се по критеријуму најниже понуђене цене.       
Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком “ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ” на 

адресу Дом здравља Ваљево,  14000 Ваљево, Улица Железничка 12. 
 Понуду доставити најкасније до 26.08.2013.г. до 13.00 ч. 
 Јавно отварање се заказује за  26.08.2013.г у 14,00 ч. у сали за сатанке Дома здравља 
Ваљево, Железничка 12. 

 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини 
коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број 
телефона особе за контакт. 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 
оверено овлашћење за учешче у поступку јавног отварања. 
  Ближе информације понуђачи могу добити  на телефон   014/315 0051;  Факс  
014/3150065,  сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова 

Особа за контакт: Весна Јокић, дипломирани економиста   
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Прилог 2. 

 
УПУТСТВО О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ 

 
1. Понуђач је дужан сачинити понуду сагласно захтевима садржаним у Конкурсној 

документацији. 
2. Понуда мора бити састављена на српском језику. 
3. Понуда мора да садржи све податке назначене у обрасцима садржаним у Конкурсној 

документацији. Сви обрасци садржани у Конкурсној документацији морају бити 
попуњени у складу са упутством Наручиоца и оверени печатом и потписом овлашћеног 
лица понуђача.  

4. Понуђач који преузме конкурсну документацију у електронском облику (доставља се у 
WORD формату) може сам пре штампања да унесе тражене податке у све обрасце који се 
налазе у конкурсној документацији. Након попуњавања и штампања овлашћено лице 
понуђеча ће их потписати и оверити печатом. 

5. Понуђач понудом  може обухватити једну или више партија - попуњавањем одговарајућих 
рубрика у обрасцу понуде за сваку партију. 

6. Понуда са варијантама није дозвољена. 
7. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

достављањем измена, допуна или опозива писаним путем, само до рока за отварање 
понуда. 

8.  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

9. Уколико понуђач ангажује подизвођача, мора навести у понуди  проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и правила поступања у случају да 
се доспела потраживања преносе директно подизвођачу. Такође је обавезан да за 
подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1- 4 
( тачке од 1-4 у Прилогу број 3). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на 
његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености 
тражених услова. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају 
наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Добављач 
може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност наручиоца. 

10. У случају подношења заједничке понуде од стране два или више понуђача уз понуду се 
обавезно мора доставити и уговор /споразум о заједничком подношењу понуде, оверен и 
потписан од стране свих понуђача. Уговором/споразумом о заједничком подношењу 
понуде понуђачи су дужни одредити једног од њих који ће бити овлашћен за 
комуникацију са наручиоцем и којем ће се достављати сва писмена везана за поступак 
јавне набавке и са киме ће се потписати уговор. Уколико заједничка понуда буде оцењена 
као најповољнија понуђачи ће бити у обавези да наручиоцу доставе правни акт (уговор) 
којим се обавезују на заједничко извршење јавне набавке и којим ће бити прецизирана 
одговорност сваког понуђача за извршење уговора. У случају подношења заједничке 
понуде за сваког понуђача обавезно је доставити доказе о испуњености услова за учешће 
у јавној набавци из члана 75. став 1. тач 1- 4 ( тачке од 1-4 у Прилогу број 3) 

11. Цена у понуди мора бити исказана у динарима.  
12. Рок плаћања исказује се у  данима - до 30 дана (У Прилогу бр.3,тачка 6). Не може се 

прихватити  понуђено  авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно 
плаћање биће одбијена као неодговарајућа. 

13. Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да по закључењу  уговора, на име средства 
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену 
бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у 
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висини од 10% од уговорене вредности, са урачунатим ПДВ-ом, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне 
казне, као и картон депонованих потписа. Меница за добро извршење посла мора да 
важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених 
обавеза.  
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, 
бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 

14.  Понуђач може одрђене податке садржане у понуди означити као поверљиве, у складу са 
законом. Означавање се врши на начин што такве податке понуђач даје на свом 
меморандуму са назнаком “поверљиви подаци”, позивом на посебне прописе којима су 
такви подаци утврђени као поверљиви. Цена и остали подаци из понуде који су од значаја 
за примену елемената критеријума и рангирање понуда неће се сматрати поверљивим. 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача.   

15. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде најкасније пет дана пре дана истека рока за подношење понуда. 
Тражење додатних информација или појашњења није дозвољено телефоном, односно 
тако добијене информације неће се сматрати обавезујућим. Наручилац ће, 
заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 

16. После јавног отварања понуда наручилац може од понуђача тражити додатна појашњења 
и обавештења која су од значаја за преглед, вредновање и упоређивање понуда, а може да 
врши и контролу (увид) код понуђача. Сва додатна појашњења и обавештења искључиво 
се траже у писаној форми. Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке 
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

17. Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни 
конкурсну документацију о извршеним изменама и допунама ће благовремено 
обавестити све понуђаче који су примили конкурсну документацију. Одлука о 
продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни 
Наручиоца. 

18. Оцена и избор најповољније понуде вршиће се по критеријуму најниже понуђене цене.  
19. У ситуацији да постоје две или више понуда са истом ценом, предност ће имати понуђачи 

који у конкурсној документацији наведу краћи рок испоруке. 
20. Наручилац може одбити понуду у случају да поседује доказ да понуђач у претходне три 

годинеу поступку јавне набавке: 
а- поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН, 
б- учинио повреду конкуренције, 
в- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио дазакључи 
уговоро јавној набавци, нако што му је уговор додељен, 
г- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да пануђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет јавне набавке, за претходне три године. 
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који 
се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

 
21. Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда (чл. 
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90. Закона о јавним набавкама). 
22. Уз понуду понуђач је дужан доставити доказе о испуњавању услова за учешће у поступку 

јавне набавке прописаних одредбама чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник 
РС бр.124/2012) , а назначеним у прилогу бр.3.Конкурсне документације. 

23. Докази о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке могу бити достављени 
у неовереним копијама. На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, 
понуђач је дужан доставити оригинал или оверену фотокопију доказа о испуњености 
услова у року од 5 дана од дана пријема писменог позива Наручиоца. Уколико понуђач на 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

24. Закључењу уговра са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија приступа се у 
року од 2 дана (оквирно) по истеку рокова предвиђених Законом у поступку заштите 
права понуђача.  

25. Понуђач је дужан да достави образац трошкова припреме понуде и изјаву о поштовању 
заштите животне средине. 

26. Понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца на начин и по поступку утврђеним Законом о 
јавним набавкама. Уз подношење захтева за заштиту права понуђача, понуђач је дужан на 
име таксе уплатити износ од 80.000,00 рсд на рачун буџета Републике Србије број:840-
742221843-57, шифра плаћања 153 позив на број: 97  50-016, сврха плаћања: Републичка 
административна такса за ЈН, корисник Буџет Републике Србије . 

27. Понуда која не садржи податке тражене у Конкурсној документацији, која није сачињена 
у складу са захтевима садржаним у Конкурсној документацији однодносно које у погледу 
садржине одступају од захтева односно услова постављених у Конкурсној 
документацији, као и понуда  уз коју нису приложени докази о испуњености услова за 
учешће у поступку јавне набавке - сматраће се неисправном и неће бити предмет оцене. 

28. Понуде доставити најкасније до 26.08.2013. г  у 13,00 часова на адресу назнaачену у 
тексту јавног позива уз обавезну назанаку пуног назива предмета јавне набавке,броја 
партије и назива партије. 

29. Јавно отварање понуда заказује се  за 26.08.2013.г  са почетком у 14,00 часова у сали за 
састанке Дома здравља Ваљево у Ваљеву, Железничка 12 

30. На полеђини коверте обавезно назаначите тачан назив понуђача, адресу, име и телефон 
особе за контакт 
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                                                                                                                    Прилог бр.3. 
 

УСЛОВИ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ( чл. 75 и 76 ЗЈН) 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДОКАЗИВАЊЕ  

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

1) да је понуђач  регистрован код надлежног органа 
одн. уписан у одговарајући регистар. 

извод из регистра надлежног органа( осим за физичка лица) 

2) да он или његов законски заступник није осуђиван: 
а-  за неко од кривичних  дела, као члан организоване 
криминалне групе, 
б- за  кривична дела против привреде, 
в-за кривична дела против животне средине, 
г - за кривично дело против примања или давања 
мита, 
д- за кривично дело преваре  

за правна лица: 
-извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда и надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова 
 
за предузетнике и физичка лица: 
-извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова

3) да му у року није изречена правоснажна судска или 
управна мера забране обављања делатности која је 
предмет јавне набавке  
  
 

за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
-потврда прекршајног суда којом доказује да му није изречена 
мера забране обављања делатности издата након објављивања 
јавног позива за подношење понуда   
 
или  
 
-уверење Агенције за привредне регистр,е издата након 
објављивања јавног позива за подношење понуда  

4) да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији 

уверње надлежног пореског органа – пореске управе 
Министарства финансија РС и надлежне локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода; потврда организације за обавезно социјално 
осигурање или потврда да се понуђач налази у процесу 
приватизације издате од  (не може бити старији од два месеца 
пре отварања понуда ). 

5) да располаже неопходним финансијским 
капацитетом односно - да је у предходној обрачунској 
години (2012.) пословао са оставреном добити или 
позитивном нулом  

-биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 
претходну обрачунску годину;или 
-извештај о бонитету  за  јавне набавке који издаје  Агенција за 
привредне регистре  за претходну обрачунску годину ; 

6) да понуђени рок плаћања не сме бити ни већи ни 
мањи од 30 дана 

сaмо рок плаћања до 30дана (доказ заокруживањем речи 
ПРИХВАТА у обрасцу понуде прилог бр.5) сматраће се 
доказом о испуњености услова. 
 

7) да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
 

Лиценца за обављање енергетске делатности – Агенције за 
енергетику ако је правно лице или предузетник 

8) да располаже неопходним пословним капацитетом 
односно: 
-да је учествовао у снабдевању предметом јавне 
набавке у претходне две године  ( 2011 и 2012) 

Списак најважније ипоручених добара у претходне две године, 
са износима, датумима и листама купаца, односно наручилаца 
у облику потврде издате или потписане од стране купца, 
односно надлежног органа у случају када је купац односно 
наручилац субјект који се у смислу Закона о јавним набавкама 
сматра наручиоцем ( образац потврде – прилог број 12) 
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9)Уколико понуду подноси група понуђача Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобни и 
према анручиоцу обабезују на извршење јавне набавке 

10.) Да има довољан технички капацитет 
За партију 1: 
а- складишни простор: минимум 300 м3 
б- техничка опремљеност: минимум 4 цистерне 
носивости од 25 т    
 
За партију 2: 
а- складишном простору: минимум 300 м3 
б- техничка опремљеност: минимум 2 цистерне 
носивости од 25 т 
 
За партију 3 и 5: 
-распрострањену дистрибутивну мрежу на ужем 
подручју града Ваљева  
 
 
За партију 4: 
-да располаже продајном мрежом на ужем подручју 
града Ваљева 

 

Приложити као доказ: 
За партију 1: 
а- Изјава о складишном простору на меморандуму понуђача 
оверена од стране овлашћеног лица. 
б- копију саобраћајних дозвола за минимум тражених 
цистерни 
За партију 2: 
а- Изјава о складишном простору на меморандуму понуђача 
оверена од стране овлашћеног лица. 
б- копију саобраћајних дозвола за минимум тражених 
цистерни 
 
За партију 3 и 5: 
а- Изјава о распрострањености пумпи за точење горива на 
траженој територији са адресама на меморандуму понуђача, 
оверена од стране овлашћеног лица 
 
За партију 4: 
Изјава о распрострањености пумпи за точење течног нафтног 
гаса на траженој територији са адресама на меморандуму 
понуђача, оверена од стране овлашћеног лица 
 

11.) да располаже довољним техничким и кадровским 
капацитетом: 
- да има запослено или на други начин ангажовано 
лице  задужено и одговорно за контролу квалитета; 
- да има запослено лице које ће бити задужено за 
извршење уговора; 

 
 
-изјаву на меморандуму понуђача о лицу задуженом за 
контролу квалитета код понуђача. 
 
-изјаву на меморандуму понуђача о лицу које ће бити 
одговорно за извршење уговора. 

Упознати смо са чињеницом да Наручилац, у случају да нису достављени  сви докази о испуњености обавезних услова 
из конкурсне документације за учешће у овом поступку јавне набавке, одбија нашу понуду као неприхватљиву. 

 
  

Недостатак било ког од набројаних докумената којима се доказује испуњеност услова за 
учешће у поступу – саму понуду чини неисправном, а комисија за спровођење поступка јавне набавке 
неће одобравати никакве накнадне рокове за комплетирање документације.     

 Документација којом се доказује испуњеност услова за учешће слаже се редоследом који је 
дефинисан у овом прилог конкурсне документације – Прилог бр.3 , и увезује се у фасцикле 
јемствеником како не би дошло до оштећења или губитка неког од докумената. 
 Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у 
било којем од података садржаним у наведеним прилозима, писменим путем обавести Наручиоца о 
тој промени и да је документује на прописани начин. Ако понуђач има седиште у страној држави, 
документација за доказивање услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој 
Понуђач има седиште (управног или судског органа одн. привредне  коморе), односно Амбасаде те 
државе у Србији. 
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Прилог број 4 
 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 
Назив и седиште понуђача :    .............................................................. 
 
                  .............................................................. 
 
Општина којој припада седиште понуђача: ....................................... 
 
Матични број:         ................................................................ 
 
ПБ број:          ...................................................................... 
 
Текући рачун:         ...................................................................... 
 
Назив банке:         ...................................................................... 
 
Директор:                                 ................................................................ 
 
Друго лице овлашћено  
за заступање:    ............................................................................ 
 
    М.П.    ПОНУЂАЧ: 
 
                  ................................................... 
              (Печат и потпис овлашћеног лица ) 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
Назив и седиште понуђача :    .............................................................. 
 
                   .............................................................. 
 
Општина којој припада седиште понуђача: ....................................... 
 
Матични број:            ................................................................ 
 
ПБ број:          ...................................................................... 
 
Текући рачун:         ...................................................................... 
 
Назив банке:         ...................................................................... 
 
Директор:                                  ................................................................ 
Друго лице овлашћено  
за заступање:      ............................................................................ 
 
 
    М.П.     
                                                                                   
                                                                               ПОНУЂАЧ: 
 
                  ................................................... 
              (Печат и потпис овлашћеног лица ) 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
Назив и седиште понуђача :    .............................................................. 
                       .............................................................. 
Општина којој припада седиште понуђача: ....................................... 
Матични број:               ................................................................ 
ПБ број:          ...................................................................... 
Текући рачун:         ...................................................................... 
Назив банке:         ...................................................................... 
Директор:                 ................................................................ 
Друго лице овлашћено  
за заступање:    ............................................................................ 
 
 
У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део  
                                                     (навести назив подизвођача)  
набавке ______________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
што износи ____% вредности понуде. 
 
    М.П.    
                                                                       ПОНУЂАЧ: 
 
                  ................................................... 
              (Печат и потпис овлашћеног лица ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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.  
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OБРАЗАЦ ПОНУДЕ Прилог број 5 
 

       

Партија  НАЗИВ ПРОИЗВОДА
Јединица 
мере Количина

Цена по 
јединици Укупно ( 4*5) Рок испоруке Произвођач

1  2  3 4 5  5 7 8

1  МАЗУТ ‐ УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ  С* ( стандард ПС‐РНП 14/2008 9)             
   Мазут С са услугом превоза до Дома здравља Ваљљево КГ 80.000         

   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ БЕЗ ПДВ (  са трошковима превоза)       
   ВРЕДНОСТ ПДВ          
   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ПДВ       

Партија  НАЗИВ ПРОИЗВОДА
Јединица 
мере Количина

Цена по 
јединици Укупно ( 4*5) Рок испоруке Произвођач

1  2  3  4  5  5  7  8 

2  ЛОЖ УЉЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ‐ зимски квалитет*             
   Лож уље са услугом превоза до Дивчибара литар 5.000         
   Лож уље са услугом превоза до Дома здравља литар 20.000         

   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ БЕЗ ПДВ (  са трошковима превоза)       
   ВРЕДНОСТ ПДВ          
   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ПДВ       

 

Партија  НАЗИВ ПРОИЗВОДА
Јединица 
мере Количина

Цена по 
јединици.  Укупно ( 4*5) Произвођач

1  2  3 4 5  5 7

3  БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ( бмб 95) ( по JUS EN 228)* литар 26.000       
   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ БЕЗ ПДВ        
   ВРЕДНОСТ ПДВ          
   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ПДВ       
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Партија  НАЗИВ ПРОИЗВОДА
Јединица
мере Количина

Цена по 
јединици Укупно ( 4*5) Произвођач

 

1  2  3 4 5  5 7

4  ТЕЧНИ ГАС ЗА ВОЗИЛА ( TNG) ( JUS EN 589)* литар 18.000       
   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ БЕЗ ПДВ        
   ВРЕДНОСТ ПДВ          
   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ПДВ       

 
 

Партија  НАЗИВ ПРОИЗВОДА
Јединица 
мере Количина

Цена по 
јединици  Укупно ( 4*5) Произвођач

1  2  3 4 5  5 7

5  ЕВРО  ДИЗЕЛ  ( JUS EN 590)*  литар 32.000       
   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ БЕЗ ПДВ (  са трошковима превоза)       
   ВРЕДНОСТ ПДВ          
   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ПДВ       

* Према Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ( Сл. Гласник СЦГ 64/00, 51/04, 54/05, 18/06, 
РС‐128/07 и 5/09

 
 
 
РОК  ПЛАЋАЊА: до 30 дана.Само понуде са роком плаћања до 30  дана су исправне и прихватљиве    ПРИХВАТА    -    НЕ ПРИХВАТА   
   
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:   не може бити краћи од 90 дана   ПРИХВАТА    -    НЕ ПРИХВАТА     
 
БРЗИНА ИСПОРУКЕ : ( само за патрија 1 и 2)    .........................................   
     
 
 
 
                                                                                                                                                                            МП                          ________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                                                  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
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Прилог  број 6. 
 

                 
ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
За јавну набавку енергената за потребе Дома здравља Ваљево, број 15/2013 
 
 
 
 
 
 Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, 
приликом закључења уговора, доставим регистровану бланко меницу, без жираната, у корист 
наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – на износ од ________ 
динара, са обрачунатим ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења 
посла са трајањем 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно свих 
уговорених обавеза, као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало 
лице које има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном овлашћењу.  
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин 
предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.  
 
 
 
 
 
 
У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                                                   
Дана:_________________                М.П.                                 ______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

 
 
 

Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
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Прилог бр.7 
 

 
 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
 Избор најповољније понуде извршиће Комисија Наручиоца на основу критеријума најниже понуђене 
цене.  
  
 
 
 
НАПОМЕНА: Понуђена цена партије мора бити исказана у динарској вредности  без обрачунатог ПДВ-а . 
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НАПОМЕНА: 
 
ПРЕДЛОГ УГОВОРА ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ, ПАРАФИРА СВЕ 
СТРАНЕ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ 
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Дом здравља Ваљево                 Прилог бр. 8 
Број:  
Датум:  
Ваљево  
 

МОДЕЛ  УГОВОРА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 Закључен дана ........................... .2013. год. у Ваљеву, између: 
  
1. ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉВО из Ваљева, Ул. Железничка 12, матични бр. 17817361, порески 
идентификациони број 107041023, кога заступа директор др Миливоје Симовић као Наручиоца, с једне 
стране, у даљем тексту Уговора “НАРУЧИЛАЦ”, 
и 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ул. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  бр. . . . 
Мат. бр. . . . . . . . . . . . ПИБ бр.  . . .  . .  . . , Тек. рачун бр. . . . . .  . . . . . . . . . . кога заступа директор . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . као испоручиоца, с друге стране, у дељем тексту Уговора “ИСПОРУЧИЛАЦ”. 
 

Члан 1  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

1.1. Предмет Уговора је продаја нафтних деривата (у даљем тексту: нафтни деривати)  из асортимана 
Испоручиоца. Врста нафтних деривата, количина, цена, рок плаћања и паритет испоруке нафтних деривата 
као и  начин достављања обавештења утврђени су у Прилогу 1, који је саставни део Уговора.  

1.2. Паритет испоруке означава место где Испоручилац испоручује нафтне деривате Наручиоцу   и где на 
Наручиоца, у тренутку извршене испоруке, прелазе сви ризици од оштећења и губитка нафтних деривата.  
 

Члан 2  

ЦЕНА 

2.1. Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Испоручиоца у складу са кретањима цена на тржишту 
нафтних деривата. 

2.2. Одлуке Испоручиоца о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се 
обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата.  

2.3. Испоручилац се обавезује да Наручиоца обавештава о промени цена нафтних деривата, јавним 
објављивањем цена нафтних деривата на својој званичној wеb адреси.  

2.4. Испоручене нафтне деривате Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан 
испоруке, а која је јавно објављена у складу са клаузулом 2.3. 

2.5. Под даном испоруке подразумева се дан када је Испоручилац предао нафтни дериват превознику на 
превоз, без обзира да ли се превоз нафтног деривата врши у организацији Наручиоца или Испоручиоца. 

Члан 3 

ПОПУСТИ НА ЦЕНЕ 

3.1. Количински попуст на уговорену цену одобрава се Наручиоцу на основу уговорених и преузетих 
количина нафтних деривата на месечном нивоу, за календарски месец, а према скалама које су садржане у 
Прилогу 1. 

Уколико у току трајања овог Уговора дође до промене количинских попуста дефинисаних Прилогом 1. 
Испоручилац је у обавези да о насталој промени у писаној форми обавести Наручиоца и достави му на 
потпис нови Прилог 1.  

Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема,  достави Испоручиоцу потписан и 
оверен нови Прилог1. 

Испоручилац ће испоруке Наручиоцу обуставити од дана слања до дана пријема потписаног и овереног новог 
Прилога 1. од стране Наручиоца, а наставиће их након пријема потписаног и овереног новог Прилога 1. од 
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стране Наручиоца. 

Уколико Наручилац не достави нови потписан и оверен Прилог 1. у складу са ставом 3. овог члана сматраће 
се да је Уговор раскинут на дан, истека рока из става 3. овог члана. 

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина нафтних деривата за тај 
месец а висина попуста се одређује у складу са Прилогом 1. Припадајући попуст одобрава се Наручиоцу 
испостављањем ноте одобрења, до краја текућег месеца за претходни месец. 

Основица за обрачун попуста из Прилога 1. је цена нафтног деривата, која у складу са чланом 2. важи на дан 
испоруке без акцизе и пореза на додату вредност (ПДВ). 

Уколико је Наручиоцу одобрен попуст на цену по основу авансног плаћања, основица за обрачун 
количинског рабата је важећа цена на дан испоруке без обрачунатог ПДВ-а умањена за попуст на цену по 
основу авансног плаћања. 

3.2. Авансни попуст је промењив и обрачунава се Наручиоцу према цени – која је на дан сачињавања 
предрачуна објављена на званичној web адреси Испоручиоца.  

Авансни попуст Наручилац може остварити само уколико Наручилац према Испоручиоцу на дан издавања 
предрачуна нема неизмирених доспелих обавеза. 

Испоручилац ће Наручиоцу испоставити рачун за стварно испоручену количину нафтних деривата на основу 
отпремнице Испоручиоца за сваку појединачну испоруку. 

У случају да је вредност испоручених нафтних деривата већа од износа уплаћеног по предрачуну, Наручилац 
је дужан да износ за испоручену разлику, плати Испоручиоцу у року од 5 (пет) радних дана од дана испоруке. 
Уколико Наручилац у року од 5 (пет) радних дана не измири наведену разлику, губи право да му се разлика 
по основу више испоручених количина или промене цена обрачуна по условима који важе за авансно 
плаћање. Испоручилац ће наведену разлику обрачунати по важећој цени на дан испоруке објављеној на 
званичној wеб адреси и истом задужити Наручиоца испостављањем књижног задужења. 

У случају мање испоручене количине нафтних деривата, Испоручилац ће, на писани захтев,  извршити 
повраћај више уплаћеног износа до краја пореског периода за који се обрачунава ПДВ код Испоручиоца. 

Члан 4 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

4.1. Рок за плаћање нафтних деривата је утврђен у Прилогу 1, у складу са актима Испоручиоца о кредитним 
лимитима Наручиоца, а на основу кредитног рејтинга Наручиоца и достављеног средства обезбеђења 
плаћања. 

4.2. Рок за плаћање тече од дана испоруке нафтних деривата. Наручилац се обавезује да испоручене нафтне 
деривате плати у року утврђеном у Прилогу 1. Уговора и сагласно роковима утврђеним у члану 3 Уговора. 
Испоручилац за неблаговремено плаћање, Наручиоцу обрачунава законску затезну камату, на месечном нивоу 
– сагласно Закону. 

4.3. Плаћање на основу испостављених фактура, предрачуна, каматних обрачуна Наручилац је дужан да 
изврши уплатом на текући рачун Испоручиоца који је назначен у рачуну, или предрачуну, или каматном 
обрачуну, или књижном задужењу (у даљем тексту: документ за плаћање). 

4.4. Приликом плаћања, Наручилац је у обавези да сваки документ за плаћање плаћа појединачно и да у 
налогу за плаћање наведе позив на број документа за плаћање по коме врши плаћање. У супротном, 
Наручиоцу ће бити зарачунат пенал и испоручено задужење у висини од 0,1% од вредности уплате у сврху 
надокнаде трошкова ангажовања мануелног рада запослених радника Испоручиоца на раскњижавању 
неозначених уплата. 

4.5. Уколико Наручилац не измирује своје обавезе на уговорени начин и у уговореном року, преузима на себе 
све штетне последице, укључујући обустављање  испоруке нафтних деривата, и наплату дуга активирањем 
средства обезбеђења плаћања. 

Члан 5 

НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 

5.1. Уговорене количине нафтних деривата, из Прилога 1. овог Уговора, Наручилац ће преузимати 
сукцесивно, у складу са својим потребама и могућностима дневне испоруке Испоручиоца, при чему се 
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Испоручилац ослобађа одговорности у случају да не испоручи нафтне деривате у ситуацијама које су настале 
као последица технолошко-производних и/или пословно-оперативних проблема. 

5.2. Наручилац је дужан да диспозицију за испоруку нафтних деривата достави Испоручиоцу у писаној 
форми најкасније  2 ( два)  радна дана пре испоруке на  адресу наведену у Прилогу 1. 

5.3. Наручилац је дужан да пре испоруке нафтних деривата достави Испоручиоцу у писаној форми податке о 
превознику, који ће за његов рачун извршити превоз нафтних деривата. 

5.4. Ако се превоз врши у организацији Испоручиоца, Наручилац је дужан да на месту пријема нафтних 
деривата спроведе организацију рада којом се обезбеђује пријем нафтних деривата у периоду од 6,00 до 20,00  
часова, а за мазут  непрекидно 24 часа. 

5.5. Када се превоз врши у организацији Испоручиоца, Испоручилац ће фактурисати услугу превоза по 
ценовнику превоза (развоза) Испоручиоца који важи на дан испоруке. 

Члан 6 

ЗАТЕЗНА КАМАТА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ 

6.1. Испоручилац ће за неблаговремено плаћање, обрачунати Наручиоцу законску затезну камату, на 
месечном нивоу и то од дана истека валуте до датума измирења дуга. Месечно обрачунату камату, Наручилац 
је дужан да плати у року од  8 (осам) радних дана од дана испостављања обрачуна. Под даном исопстављања 
каматног обрачуна подразумева се дан кад је каматни обрачун издат од стране Испоручиоца. 

6.2. У случају да Наручилац поред дуга за испоручене нафтне деривате  (главница) дугује и камату и 
трошкове, првом наредном уплатом Наручиоца (уколико није наведено на шта се уплата односи), врши се 
затварање његовог дуга  по доспелости,укључујући трошкове и камату. 

6.3. Испоручилац може обуставити испоруку нафтних деривата у случају када Наручилац неуредно извршава 
своје обавезе  плаћања на начин из клаузуле 4.1. 

Члан 7 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ 

7.1. Отпрема и пријем деривата врши се по важећем Правилнику о односима у поступцима испоруке 
природног гаса, утовара и истовара сирове нафте, деривата нафте и деривата природног гаса Испоручиоца.  

7.2. Мерење нафтних деривата  се врши уређајима који су одобрени и баждарени од стране Дирекције за мере 
и драгоцене метале Републике Србије, а на основу општих аката Испоручиоца  која регулишу отпрему, превоз 
и пријем течних горива. 
 

7.3. Испоручилац гарантује квалитет испоручених деривата у складу са Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. гласник РС бр. 064/2011) и SRPS стандардима на које се 
Правилник позива. 

7.4. У случају када се превоз нафтних деривата врши у организацији Наручиоца сматра се да је Наручилац 
квантитативно и квалитативно примио 
нафтне деривате у моменту потписивања отпремнице од стране превозника. 

 

7.5. У случају када се превоз нафтних деривата врши у организацији Испоручиоца, сматра се да је Наручилац 
квантитативно и квалитативно примио нафтне деривате у моменту потписивања отпремнице од стране 
Наручиоца 

Члан 8 

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА 

8.1. Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених нафтних деривата, у ком 
случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема нафтних деривата.  

8.2. У случају приговора на количину нафтних деривата, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који је 
дужан да упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о 
томе са овлашћеним представником Наручиоца  сачинити заједнички записник. 

8.3. У случају приговора на квалитет, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који упућује стручно лице 
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ради узорковања нафтних деривата који се даје на анализу.  
 
8.4. Уколико Наручилац не поступи у складу са тачком 8.3., његова рекламација се неће разматрати. 

8.5. Наручилац и Испоручилац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка, који не може 
трајати дуже од 15 (петнаест) календарских дана дана свака уговорна страна сноси своје трошкове настале у 
складу са овим чланом 8.  

8.6. Свака уговорна страна иницијално сноси своје трошкове настале у поступку спроведеном у складу са 
овим чланом 8. , а ако се утврди да рекламација није основана, све трошкове поступка рекламације сноси 
Наручилац, који је дужан да Испоручиоцу плати настале трошкове у року од 8 (осам) радних дана од дана 
када га Испоручилац позове да измири тај дуг, уз достављање књижног задужења на износ насталих 
трошкова. У случају доцње зарачунава се законска затезна камата. 

Члан 9 

ГАРАНЦИЈА  ОДЛОЖЕНОГ ПЛАЋАЊА  

9.1. Наручилац је у обавези да на име гаранције за одложено плаћање нафтних деривата и законске затезне 
камате, а пре прве испоруке нафтних деривата, Испоручиоцу преда једно од следећих средстава обезбеђења 
плаћања, са којим се сагласио Испоручилац: гаранцију пословне банке, или 3 (три) бланко сопствене менице  
са меничним овлашћењима. 

9.2. Средство обезбеђења у складу са клаузулом 9.1. уговорне стране ће одредити у Прилогу 1.  

9.3. У случају да Наручилац доставља банкарску гаранцију она треба да је безусловна, неопозива и на први 
позив наплатива, издата од банке са чијим избором се сложио Испоручилац и да је по форми и садржају  
сагласна са захтевом Испоручиоца. 

Наручилац доставља банкарску гаранцију  са роком важења најкраће 15 (петнаест) дана дужим од истека 
валуте последње уговорене испоруке. 
  
Вредност испоручених нафтних деривата може бити највише до 95 % вредности издате банкарске гаранције  

9.4. У случају да Наручилац доставља менице, оне морају бити са назнаком „без протеста“, прописно 
потписане од стране овлашћеног заступника Наручиоца и оверене печатом Наручиоца, са меничним 
овлашћењима за попуњавање и наплату доспелих, а неизмирених фактура и обрачунате законске затезне 
камате, а која су такође потисана од стране овлашћеног заступника  Наручиоца и оверена печатом Наручиоца. 
Уз наведено, Наручилац је дужан да достави и копију картона депонованог потписа овлашћеног заступника 
Наручиоца, оверену од стране пословне банке Наручиоца у којој је извршено депоновање потписа 
овлашћеног заступника Наручиоца.  

Уколико у току важења овог Уговора дође до било какве промене у картону депонованих потписа, Наручилац 
се обавезује да достави Испоручиоцу оверену копију промењеног картона депонованих потписа, у року од 3 
(три) радна  дана од дана извршене промене.  

Испоручилац има право да предато средство обезбеђења поднесе на наплату ако Наручилац прекорачи било 
који рок за плаћање испоручених нафтних деривата, или ако прекорачи рок за плаћање обрачунате законске 
затезне камате. 

9.6. Наручилац се обавезује да за свако искоришћено средство обезбеђења плаћања достави Испоручиоцу 
ново средство обезбеђења и то у року од 5 (пет) радних  дана од дана када га Испоручилац позове да то 
учини. У супротном, Испоручилац има право да једнострано раскине овај Уговор, као и право на накнаду 
штете.  

9.7. У периоду од момента активирања предатог средства обезбеђења, до момента достављања новог средства 
обезбеђења, Испоручилац задржава право обуставе испоруке нафтних деривата, без права Наручиоца на 
накнаду штете по овом основу. 

9.8. Испоручилац се обавезује да по истеку важења Уговора и намирењу свих потраживања, Наручиоцу врати 
нереализована средства обезбеђења плаћања, са свом пратећом документацијом . 

Члан 10. 
ВИША СИЛА 

10.1. Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких 
уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза – ону 
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уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране, када је код обе уговорне 
стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се 
за време њеног трајања. 
10.2. Под дејством више силе се подразумева нарочито следеће, али не ограничавајући се на набројане 
случајеве: пожар, поплава, земљотрес, ратно стање, мобилизација, непријатељско деловање, побуна, штрајк 
(под којим се не подразумева штрајк Испоручиоца и/или  Наручиоца ), саботажа (под којом се не подразумева 
саботажа Испоручиоца и/или  Наручиоца), епидемија, саобраћајна и природна катастрофа, увођење ембарга, 
блокаде или санкције од стране органа или организација међународне заједнице или више држава, акт органа 
међународне заједнице уперен против било које од уговорних страна, блокаде организоване од трећих лица, 
акти државних органа власти и управљања, друге ванредне оклолности које уговорне стране нису могле 
предвидети или избећи, а које су проузроковале престанак рада и/или непланирани ремонт Рафинерије 
Испоручиоца и/или нафтовода, као и наступање других догађаја који се не могу приписати кривици једне од 
уговорних страна или обема уговорним странама, а који у потпуности или делимично спречавају или 
онемогућавају једну од уговорних страна или обе уговорне стране да изврше уговорне обавезе, а уговорна 
страна или уговорне стране их нису могле предвидети или избећи.  
 Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да 
одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа – писаним путем обавести другу 
уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање 
доказа о постојању више силе. 
10.3. Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме све потребне радње ради 
отклањања последица које онемогућавају извршавање њених уговорних обавеза, да обавештава другу 
уговорну страну колико ће трајати препреке проузроковане вишом силом у односу на извршавање уговорних 
обавеза, као и да другу уговорну страну одмах обавести о престанку дејства више силе. Ова клаузула се на 
одговарајући начин примењује и када је случај више силе наступио код обе уговорне стране. 
10.4. За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету. 
10.5. Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или део својих обавеза у 
периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се споразумети о даљем поступању у 
извршавању одредаба овог уговора и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог 
Уговора. 
10.6. Међусобно обавештавање уговорних страна у случају наступања више силе, врши се искључиво у 
писаној форми. 

Члан 11 

ДОСТАВА ОБАВЕШТЕЊА И РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

11.1. Од дана закључења Уговора, сва обавештења/диспозиције једне уговорне стране упућена другој 
уговорној страни, биће достављана у писаној форми, писмом или путем електронске поште, на адресе 
наведене  у Прилогу 1.  
Ако једна од уговорних страна не обавести другу уговорну страну о промени назначене поштанске адресе 
или електронске адресе, особе за контакт и свих других података који су од значаја за реализацију Уговора, а 
уколико је било који документ и/или обавештење у вези са овим Уговором упућено на непромењену 
назначену адресу и за непромењену назначену контакт особу  – сматраће се да је достава уредно извршена. 
У случају вођења судског поступка, уговорне стране се сходно одредбама Закона о парничном поступку 
споразумевају да им се достављање врши на адресе наведене у Прилогу 1. 
 
11.2. Уговор се закључује на одређено време и примењује се у периоду од _______ до__________ године, с 
тим што се његово важење може продужити закључивањем посебног Анекса у писаној форми. 

11.3. У случају да нека од одредаба овог Уговора престане да буде у складу са важећим законским прописима 
или актима и одлукама Испоручиоца од тог дана ће се на послове из овог Уговора примењивати важећи 
прописи, односно акти и одлуке Испоручиоца, а уговорне стране ће нове услове регулисати закључењем 
Анекса уговора или раскинути овај Уговор.  

Члан 12 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

12.1. Уговорне стране за случај евентуалног  спора , уговарају надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

12.2. У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране, уговорна 
страна која намерава да раскине Уговор ће другој уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о 
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разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 10 дана за испуњење обавеза.  

Ова клаузула се не примењује у случају из клаузуле 12.5. став 2 и 3. 

12.3. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор се сматра 
раскинутим. 

12.4. Овај Уговор се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса уговора. 

12.5. Уговорне стране се обавезују да  о свакој статусној или организационој промени, као и свим другим 
променама  везаним за опште податке (текући рачун, печат, овлашћена лица, адресу и друго) обавесте другу 
уговорну страну. 

Саставни део овог Уговора је Изјава о власничкој структури . У случају настанка промена везано за оснивача  
Наручиоца, укључујући бенефицијаре (између осталог, крајње), и (или) у извршним органима Наручиоца, 
последњи презентује Испоручиоцу информације о променама путем електронске поште, у року од 3 (три) 
календарска дана од настанка таквих промена, које треба да буду поткрепљене одговарајућим документима. 

  
Испоручилац има право да једнострано одустане од извршења уговора у случају да Наручилац  не изврши 
обавезе, које су предвиђене ставом 1 овог члана. 

 

У том случају се овај уговор сматра раскинутим, почев од датума када је  Наручилац добио писмено 
обавештење Испоручиоца о томе да она одустаје од извршења уговора, или пак од неког другог датума, који 
је наведен у таквом обавештењу. 

 

12.6. За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и 
других законских прописа који се односе на предмет Уговора. 

12.7. Овај Уговор се сматра закљученим  на дан када су га потписали овлашћени заступници обе уговорне 
стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан 
другог потписа по временском редоследу.  

12.8. Овај Уговор је закључен у 2 (два) истоветна примерка, од којих по 1 (један) примерак  за сваку 
уговорну страну. 

12.9. Уговорне стране сагласно изјављују да су овај Уговор прочитале, разумеле и да његове одредбе  у 
свему представљају израз њихове стварне воље.  

 

ЗА НАРУЧИОЦА  ЗА ИСПОРУЧИОЦА 

 
       _____________________________                         ______________________________ 

Др Миливоје Симовић, директор     , директор 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 23

Прилог 1 
 

Број Уговора ____________________     
 

1.Врсте нафтних деривата и услови продаје из члана 1.Уговора утврђени су на следећи начин: 

 

 
У табеларном прегледу дате су цене које важе на дан  _____________.2013. године.  

На укупно уговорене количине дозвољена су одступања +/- 10 %. 

 
1. Уговорне стране су сагласне да Наручилац у складу са чланом 9. Уговора предаје следеће 

средство  обезбеђења: три (3) сопствене бланко менице које су регистроване код Народне 
банке Србије, менична овлашћења и картон депонованих потписа оверен од стране 
пословне банке не старије од три дана. 

2. Испоручилац  се обавезује да Наручиоца обавештава о висини авансног попуста, јавним 
објаљивањем висине авансних попуста на својој званичној wеb адреси. 

3. Превоз количина нафтних деривата из сваке диспозиције ће се вршити у организацији оне 
уговорне стране која је као превозник наведена у конкретној диспозицији. 

 
 
 

 

За Испоручиоца:                                                       За Наручиоца 

________________________                           ___________________________ 
 

 
  
 

                                                                                                       
 
 
 
 

Ред.бр. Назив  робе Јед. 
мере Количина 

Цена 
без 

ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

Рок 
плаћа
ња 

(дана) 

Паритет 

1 
МАЗУТ ‐ УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ  
С ( стандард ПС‐РНП 
14/2008 9) 

кг    0/30  

2 

 
ЛОЖ УЉЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ‐ 
зимски квалитет 

л    0/30  

3 

 

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ( 
бмб 95) ( по JUS EN 228) л    0/30  

4 

 

ТЕЧНИ ГАС ЗА ВОЗИЛА ( 
TNG) ( JUS EN 589) л    0/30  

5 

 

ЕВРО  ДИЗЕЛ  ( JUS EN 
590) л    0/30  



 24

  Прилог број  9. 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) као и чланом 2. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2013), у јавној набавци добара – 
набавка енергената, за потребе Дома здравља Ваљево  број 15/2013, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу:  
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 
 
 

Да смо  понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима  
 
 
У _____________________                                                             Потпис овлашћеног лица  
 
 
Дана:_________________                         М.П.                    ______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
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  Прилог број  10. 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

Приликом припремања понуде за јавну набавку добара – набавка енергената , за 
потребе Дома здравља Ваљево  број 15/2013, као 
понуђач:______________________________________________, из 
______________________ имао сам следеће трошкове :  
 
 
 
1. _________________________________________________, ________________  -динара  
2. _________________________________________________,_________________ -динара  
3. _________________________________________________, ________________  -динара  
4. _________________________________________________,_________________ -динара  
5. _________________________________________________, _________________-динара  
6. _________________________________________________,_________________ -динара  
7. _________________________________________________, _________________-динара  
8. _________________________________________________,_________________ -динара  
9. _________________________________________________, _________________-динара  
10. ________________________________________________,_________________ -динара  
 
 
Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 
не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 
 
 
 
 
 
У _____________________                                                         Потпис овлашћеног лица  
 
 
Дана:_________________                      М.П.                   ______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
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   Прилог број  11. 

 
ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 
 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) 
изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку добара – набавка енергената, за потребе 
Дома здравља Ваљево  број 15/2013, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У _____________________                                                                     Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                                М.П.                    ______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
 
 
 
 
 
 



 27

  
Прилог број  12. 

 
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 
Назив                   ____________________________________________ 
Седиште              ____________________________________________ 
Улица и број       ____________________________________________ 
Телефон              ____________________________________________ 
Матични број     ____________________________________________ 
ПИБ                    ____________________________________________ 
 
 
 
У складу са чланом 45. Став 2  алинеје ( а) Закона о јавним набавкама, достављамо вам 
 
 

П О Т В Р Д У 
 

 
да је понуђач _____________________________________________________________________ 
 ( назив и седиште понуђача) 
у току 2011. и 2012. године испоручио ____________________________________________, у укупној 
вредности од: ________________________________________ динара.  
                                      ( износ-вредност испорученог добра)  
Потврда се издаје на захтев понуђача ______________________________________  
___________________________________________________________________________  
                                                      (назив и седиште понуђача )  
ради учешћа у јавној набавци енергената, за потребе Дома здравља Ваљево број  15/2013, и у друге се 
сврхе не може користити.  
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 
 
 
Место: ____________                                                                               Овлашћено лице купца  
Датум : ____________                                  М.П.                             __________________________  
                                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
   
 


