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ЈНМВ ред. бр. 02/2020 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.124/12, 14/2016 и 68/2016), Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2016) и Одлуке 

о покретању поступка јавне набавке добара - гориво: безоловни моторни бензин 95 

октана и евродизел ред. бр. 02/2020 ЈНМВ, бр. 01-1261 од 29.05.2020. године, 

наручилац Дом здравља Нови Бечеј је припремио 

 

 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за јавну набавку добара број ЈНМВ 02/2020 

 

- гориво: безоловни моторни бензин 95 октана и евродизел    

 

у поступку јавне набавке мале вредности  

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.1. Подаци о наручиоцу:  

Наручилац: Дом здравља  Нови Бечеј 

Адреса: Трг ослобођења бр. 2, 23272 Нови Бечеј  

 

Интернет страница наручиоца: www.dznb.rs 

1.2. Врста поступка јавне набавке:  

Поступак јавне набавке добара - гориво: безоловни моторни бензин 95 октана и 

евродизел ред.бр. 02/2020 ЈНМВ спровешће се у поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке. 

1.3. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке је набавка добара - гориво: безоловни моторни бензин 95 

октана и евродизел која није обликована по партијама: 

Назив и ознака из општег речника набавке добара: 09134200-9 дизел гориво (ЕН 

590), 09132100-4 безоловни бензин.   

1.4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке ред. бр. 02/2020 ЈНМВ се спроводи ради закључења 

уговора о јавној набавци. 

1.5. Контакт (лице или служба): 

Снежана Јосимовић, тел. О23 773-600 лок 108. 

1.6. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:  

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, 

достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Дом 

здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 са обавезном 

назнаком на лицу коверте: „Не отварати – понуда за ЈНМВ добара - гориво: 

безоловни моторни бензин 95 октана и евродизел ред. бр. ЈНМВ 02/2020” поштом, 

или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести 

назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-

маил.  

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:  

Рок за подношење понуда је осам дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда тј. 09.06.2020.г. до 11:30 часова. 
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Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:  

Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременом.  

1.7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и 

начину подношења пуномоћја:  

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда вршиће се у просторијама Дома 

здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења бр. 2. у сали за састанке. 

Дан и сат отварања понуда:  

Понуде ће се отварати 09.06.2020. - осам дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда, у 12:00 часова.  

Време и начин подношења пуномоћја:  

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници 

понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији 

за јавну набавку пре отварања понуда. 

1.8. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели 

уговора: 

Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 10 

(десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у 

року од 3 (три) дана од дана њеног доношења. 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Опис предмета набавке: гориво: безоловни моторни бензин 95 октана и евродизел ; 

2.2 Назив и ознака из општег речника набавки: 09134200-9 дизел гориво (ЕН 

590) и 09132100-4 безоловни бензин.  

  

3.СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, 

детаљно су приказани у обрасцу бр.9 – табеларни део понуде. 

Добра које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати 

важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из обрасца понуде који су 

прописани конкурсном документацијом. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

4.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то: 

 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

4)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. Тач. 5) Закона) ако је таква дозвола 

посебним прописима одређена као обавезна; 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

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

делатности која је на снази у време подношења понуде чл. 75. ст. 2 Закона. 

4.2.  Додатни услови: 

1) да поседује потврду о усаглашености горива, која су предмет јавне набавке, са 

захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 

порекла („Службени гласник Републике Србије“ бр.64/11). 

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећег 

доказа: 

- Потврда о усаглашености горива, која су предмет јавне набавке, са захтевима 

Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла. 

4.3. Доказивање испуњености услова:  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве 

(Образац 12, у конкурсној документацији), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. и члана 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, изузев услова из члана 75. ст.1. тачка 5) ЗЈН. 
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

У складу са чл. 75. ст. 2. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде 

изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и 

да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

Уколико је извршен упис у регистар понуђача, понуђач није дужан да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова изузев услова из члана 

75. ст. 1. тачка 5) ЗЈН. У овом случају потребно је да понуђач наведе да је уписан у 

регистар понуђача, о чему понуђач доставља изјаву о томе као доказ. 

Докази о испуњености додатних услова достављају се у неовереним копијама. 

 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:  

Понуда мора да буде састављена на српском језику.  

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:  

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена- откуцана или 

написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног 

лица понуђача.  

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене 

обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква 

понуда ће се одбити. 

Понуда се даје за све ставке из понуде. 

Понуђачи морају испуњљвати све услове за учешће у поступку јавне набавке, а 

понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и 

позивом. 
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Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком- спиралом у 

целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 

листови или печат. Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при 

отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.  

 

Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној 

коверти на адресу наручиоца – Дом здравља  Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг 

ослобођења бр. 2 са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – понуда 

за ЈНМВ добара - гориво: безоловни моторни бензин 95 октана и евродизел  ред.бр. 

02/2020 ЈНМВ” поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини 

коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и 

име особе за контакт и е-маил.  

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања 

поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти 

понуде да је неблаговремена. Неблаговремена понуда је понуда која је примљена 

од стране наручиоца након истека рока одређеног у позиву и конкурсној 

документацији.  

Наручилац ће понуду одбити ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) ако је понуђени рок важењапонуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама . 

 

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или 

више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је 

предмет јавне набавке обликован по партијама:   

 

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина 

(партија).  

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:  

Понуда са варијантама није допуштена.  

 

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде: 

 

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

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који  део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља Нови 

Бечеј, ул. Трг ослобођења бр. 2, 23272 Нови Бечеј, са назнаком: 

 

„Измена понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - гориво: безоловни моторни бензин 

95 октана и евродизел  ред. бр. 02/2020 ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде  за ЈАВНУ НАБАВКУ  добара - гориво: безоловни моторни бензин 

95 октана и евродизел  ред. бр. 02/2020 ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 

„Опозив понуде  за  ЈАВНУ НАБАВКУ добара - гориво: безоловни моторни бензин 

95 октана и евродизел  ред. бр. 02/2020 ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 

да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду.  

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

5.7. Понуда са подизвођачем:  

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.  

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама.  

5.8. Заједничка понуда:  

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 

1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке о:  

1.) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2.) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

3.) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4.) понуђачу који ће издати рачун;  
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5.) рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

6.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

  

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, 

КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Начин и услови плаћања: након испостављања исправног рачуна, вирмански на 

рачун понуђача. 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана испостављања рачуна за 

неспорно извршене испоруке налогом за пренос. 

6.2. Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 

(шездесет) дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок 

од назначеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати.  

6.3. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  

Цена у понуди се исказује у динарима, без пореза на додату вредност и мора бити 

фиксна. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у 

складу са чл. 92. ЗЈН. 

 

6.4. Начин испоруке: сукцесивно у периоду важења уговора, према потребама 

наручиоца, истог дана. 

 

6.5. Место испоруке: Добра се испоручују на бензинским пумпама понуђача, на 

територији Републике Србије, сваким даном, укључујући и дане викенда и празника 

и без временског ограничења (00-24 сата). 

 

 

7. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, 

ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМНЕ ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарству 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

 

8. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је у обавези да при састављању понуде изричито наведе 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 у време подношења понуде. 

9. ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбије 

давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди; чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и 

податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде. 

 

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

КОД НАРУЧИОЦА 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

понуда. 

 

У случају из предходног става наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од 

дана пријема захтева. Одговор објави на Порталу јавних набавки. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА 

И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 

код понуђача, односно његових подизвођача.  
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У 

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

се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

12. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара горива - безоловни моторни 

бензин 95 октана и евродизел  ред.бр. 02/2020 ЈНМВ, донеће се применом 

критеријума „економски најповољнија понуда“.  

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума 

„економски најповољнија понуда“:  

 

1.) Цена 40,00 пондера 

2.) Број бензинских пумпи на удаљености до 45 км од седишта 

наручиоца 

60,00 пондера 

 У К У П Н О  П О Н Д Е Р А : 100,00 пондера 

 

      Елементи: 

 

1.) Цена 40,00 пондера 

 

Код овог елемента критеријума упоређује се цена из понуде међу појединачним 

поднешеним понудама. Цене се исказују у динарима. 

 Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 40,00 

пондера. 

 Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

 Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 40,00 

 Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена; 

            Ц мин. - најнижа цена понуде; 

            Ц понуде – цена понуде која се оцењује. 

 

2.) Број бензинских пумпи на удаљености до 45 км од 

седишта наручиоца 

60,00 пондера 

 Код овог елемента критеријума упоређује се број бензинских пумпи на 

удаљености до 45 км од седишта наручиоца (узимајући у обзир и број бензинских 

пумпи у самом месту Нови Бечеј) из понуде међу појединачним поднешеним 
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понудама. 

 Понуда са највећим понуђеним бројем бензинских пумпи добија максималан 

број пондера – 60,00 пондера. 

 Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

 Б = ( ББП / ББП мах. ) х 60,00 

 Б – број пондера за елеменат критеријума – број бензинских пумпи на 

удаљености до 45 км од седишта наручиоца; 

 ББП – број бензинских пумпи на удаљености до 45 км од седишта наручиоца;  

 ББП мах. - максималан број бензинских пумпи на удаљености до 45 км од 

седишта наручиоца 

Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 

Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати 

понуду понуђача који је понудио најнижу цену. 

 
У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача чије је понуда раније достављена. 

 

  

13. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

 

Јавна набавка се спроводи на период од годину дана, рачунајући од дана 

закључења уговора о јавној набавци. 

 

 

14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА (ЧЛ. 138. - 167. ЗАКОНА.) 

 

1) Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

2) Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 

на е-маил dznb@mts.rs, факсом на број 023/773-155 или препорученом пошиљком 

са повратницом.  

3) Захтев за заштиту права се може поднети у току читавог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

4) О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

5) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана 

пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том 

случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење 

понуда.  
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6) После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.  

7) Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

8) Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

9) Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈНМВ 

02/2020, сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, корисник: Буџет Републике 

Србије). 

 

15. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права (рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана 

достављања одлуке о додели уговора).  

 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 

став 2. тачка 5) Закона.
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ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА 

Образац 1  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

РАЧУН 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор  

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

ТЕЛЕФАКС  

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) 

 

 
 

 

___________________                            П О Н У Ђ А Ч  

  Место и датум                                      ___________________________ 

                                 Име и презиме овлашћеног лица  

  

 

М.П. 

__________________________ 

                                     Потпис овлашћеног лица 
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Образац 2  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћ, изјављујем да је 

понуду за јавну набавку добара гориво - безоловни моторни бензин 95 октана и 

евродизел  саставио и потписао 

____________________________________________________________________ 

 (име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

у име и за рачун понуђача. 

 

______________________________________________________ 

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

______________________________________________________ 

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

Датум: ___________                   Име и презиме одговорног лица - директора 

                                     (Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача) 

                                             _____________________________ 

М.П   Потпис одговорног лица –директорa 

_____________________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор 

Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, 

образац је неприменљив. 
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Образац 3 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

   

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче 

 

Р.бр. НАЗИВ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

ВРСТА ДОБАРА 

КОЈУ НУДИ 

% УЧЕШЋЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

  

 Датум:___________        Име и презиме овлашћеног лица  

                                                        __________________________ 

M.П. 

                                            Потпис овлашћеног лица 

   ______________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је 

неприменљив. 
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Образац 4 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

РАЧУН 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор  

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

ТЕЛЕФАКС  

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) 

 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА. 

 

 

___________________      

    Место и датум                            ___________________________ 

                               Име и презиме овлашћеног лица  

 

 

 

                                         МП          __________________________ 

                                    Потпис овлашћеног лица  

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је 

неприменљив. 
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Образац 5 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара Ред.бр. 

02/2020 ЈНМВ за јавну набавку добара - горива: безоловни моторни бензин 95 

октана и евродизел. 

 

Овлашћујемо члана Групе_______________________________ да у име и за рачун 

осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем. 

 

 

Пун назив и 

седиште члана 

групе 

Врста добара 

коју нуди 

Учешће 

члана групе у 

понуди (%) 

Потпис одговорног лица 

и печат члана групе 

Овлашћени члан 

 

 

 

 

   

________________ 

 

                       м.п. 

Члан групе 

 

 

 

 

   

______________ 

 

                       м.п. 

Члан групе 

 

 

 

 

   

______________ 

 

                       м.п. 

 
___________________      

     Место и датум                                   ___________________________ 

                                 Име и презиме овлашћеног лица  

 

       

 

                                      М.П.               

                                                        __________________________ 

                                      Потпис овлашћеног лица  

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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 Образац 6 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

РАЧУН 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор  

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

ТЕЛЕФАКС  

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) 

 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 

 

___________________      

    Место и датум                                    ___________________________ 

                                 Име и презиме овлашћеног лица  

 

 

 

 

М.П.  

                                                     __________________________ 

                                      Потпис овлашћеног лица  

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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Образац 7 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Ред

. 

бр. 

 

Врста трошка 

 

Износ без ПДВ-

а 

  

Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 У К У П Н О:   

 
___________________      

    Место и датум                                    ___________________________ 

                                 Име и презиме овлашћеног лица  

 

 

 

 

М.П.  

                                                     __________________________ 

                                      Потпис овлашћеног лица  

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде тј. да попуни образац 7. Трошкове припреме и подношења 

понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова. 
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 Образац 8 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:__________________________________ 

Матични број: ____________________________________ 

ПИБ: ____________________________________________ 

Особа за контакт: _________________________________ 

 

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку добара горива 

- безоловни моторни бензин 95 октана и евродизел ред. бр. ЈНМВ 02/2020 

 Достављамо 

 

ПОНУДУ бр._____________ 

 

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним 

условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, 

на начин: 

 

1)   а) самостално                 б) заједничка понуда        в) са подизвођачима 

 

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

  

2) Рок важења понуде износи _______ (_____________) дана од дана отварања 

понуда (не краћи од 60 дана). 

 

3) Рок плаћања је ____ (__________________) дана од дана испостављања рачуна 

(не може бити краћи од 30 дана од дана испостављања рачуна за неспорно 

извршене испоруке налогом за пренос). 

 

4) Начин испоруке: _______________________________ ( сукцесивно, у периоду 

важења уговора). 

 

5) Број бензинских пумпи на удаљености до 45 км од седишта наручиоца 

_____________________. 

 

Датум:                                                     Потпис овлашћеног лица: 

__________________                                    ________________________ 

                                         М.П. 
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ОБРАЗАЦ 9: Табеларни део понуде 

 

ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА 

 

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Опис добара 

 

Јед. 

мере 

 

Коли- 

чина 

Цена по јед. мере 

без ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 

 

1. 

 

Бензин БМБ 95 

 

Литар 

 

2200 

  

 

2. 

 

Евродизел 

 

Литар 

 

26000 

  

 
УКУПНО: 

 

 

Напомена: 

У табелу унети цене по јединици мере без ПДВ-а, као и укупан износ без ПДВ-а.  

 

 

 

Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица: 

__________________                              __________________________ 

 

                                      М.П. 
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Образац 11. 

 

 

 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је 

понуђач: _______________________________________________________, понуду 

поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

  

 

                                                          

 

Датум: ____________                                  

                                                       Овлашћено лице понуђача: 

                             ____________________________ 

                                                             (име и презиме) 

 

 

                                 М.П. 

 

 

                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

                                   ______________________________ 
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Образац 12. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  

 

И З Ј А В У  

Понуђач _____________________________________________ (навести назив 

понуђача) у поступку јавне  набавке добара - гориво: безоловни моторни бензин 95 

октана и евродизел  ред. бр. 02/2020 ЈНМВ испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то:  

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

регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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. Понуђач 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 је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. 

Закона).   

Место:_____________                              Овлашћено лице понуђача: 

                                                       ______________________ 

Датум:_____________  

                                     М.П.                    

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

_____________________________ 
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Образац 13 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

  

 
Ред. 

бр. 

 

Назив горива 

 

Јед. 

Мере 

 

 

Коли- 

Чина 

 

(1) 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

(2) 

 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

 

(1*2) 

1  

Бензин БМБ 95 

 

Литар 

 

2200 

  

2  

Еуродизел 

 

Литар 

 

26000 

  

  

Укупна вредност без ПДВ-а: 

 

 ПДВ:  

 Додатни трошкови који улазе у цену (навести врсту 

трошкова, уколико постоје): 

 

 Укупна вредност са ПДВ-ом и додатним трошковима:  

 

Образац структуре цена се попуњава неизбрисивим мастилом и издаје се у два 

примерка. 

Образац структуре цена мора бити у сагласности са обрасцем понуде и то у погледу 

врсте добара јединице мере, количине, укупне цене без ПДВ-а и укупне вредности 

без ПДВ-а. 

Место:_____________                              Овлашћено лице понуђача: 

                                                       ______________________ 

Датум:_____________  

                                     М.П.                    

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 



26 

 

ЈНМВ ред. бр. 02/2020 

_____________________________ 

 

 

Образац  14 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

 

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

следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач ________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара – гориво: безоловни моторни бензин 95 октана и 

евродизел  редни бр. 02/2020 ЈНМВ, при састављању своје понуде поштовао је 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 
 

 

     

Датум:              М.П.            Овлашћено лице понуђача 

_________________                             _________________________ 

                            (име и презиме) 

 

                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена 

печатом. 
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Образац 10 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  

 

 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, парафира све стране, 

овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 

уговора. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, 

потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача. 

У случају подношења заједничке понуде са учешћем подизвођача, у моделу 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  

ДОБАРА  горива - безоловни моторни бензин 95 октана и евродизел  

Ред. бр. 02/2020.ЈНМВ 

  

 

Закључен у Новом Бечеју дана ___.___.2020.године између: 

 

1.  ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ, са седиштем у Новом Бечеју ул. Трг ослобођења 

бр.2 кога заступа директор др Жарко Ђорђевић - (у даљем тексту: Наручилац). 
број рачуна: 840-181661-91 који се води код Управе за трезор  

ПИБ: 101431068  

Матични број: 08020337   

 

и 

 

2.__________________________из_____________,  ул.______________________ 

 

кога заступа директор_________________________ - (у даљем тексту: 

Испоручилац) 

Текући рачун број: ____________________________ 

ПИБ: ___________________________ 

Матични број: ____________________ 

 

*_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

* Уколико се понуда подноси као заједничка или са подизвођачем навести њихове 

податке 

 

ЗАКЉУЧУЈУ 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Основ уговора:  

ЈНМВ бр.02/2020 

Број и датум одлуке о додели уговора: _______________ 

Понуда изабраног понуђача бр_________ од__________ 2020. 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је јавна набавка горива - безоловни моторни бензин 95 

октана и евродизел  а у свему према одредбама овог уговора, према понуди 

добављача број __________ од ___.___.2020. године, и према захтевима и 

условима наручиоца утврђеним у Конкурсној документацији број 02/2020 ЈНМВ и 

понуди добављача која је саставни део овог уговора.    

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА, ЦЕНА И КОЛИЧИНА 

 

Члан 2. 

 

 Укупна уговорена вредност добара која су предмет овог уговра износи 

_____________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом.  

 

Члан 3. 

Вредност уговора је дефинисана количинама и ценама датим у обрасцу 

структуре цене у конкурсној документацји. Уговорне стране су сагласне да 

добављач може да врши промену цене из конкурсне документације случајевима 

промене цена на тржишту нaфтних дeривaтa у Рeпублици Србиjи.  

Цене из става 1. овог члана не смеју бити више од цена из званичног ценовника 

добављача који је на снази у моменту точења горива.  

Члан 4. 

Укупне количине купљеног горива, до краја реализације предметне јавне 

набавке, могу бити кориговане у складу са кретањем цена и потребама Наручиоца, 

али тако да не прелазе укупну вредност овог Уговора, из члана 3. овог уговора. 

Изузетно, уколико дође до оправдане потребе, наручилац може након 

закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% 

од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а све у складу са одредбама 

члана 115. Закона о јавним набавкама. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

 Наручилац се обавезује да понуђачу изврши плаћање путем вирмана, рок 

плаћања је ______ дана од дана испостављања рачуна за неспорно извршене 

испоруке, налогом за пренос. 

 Обавезе према Испоручиоцу које доспевају у 2020. год. биће реализоване 

највише до износа средстава која ће Наручиоцу за ту намену бити одобрена у 2021-

ој години. 

 

НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 

 Испоручилац се обавезује да изврши испоруку добара сукцесивно, према 

потребама наручиоца. 

 Добра се испоручују на бензинским пумпама Испоручиоца. 
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ВИША СИЛА 

Члан 7. 

 Уговорне стране се могу привремено или трајно ослободити испуњења 

уговорених обавеза или тражити раскид Уговора у случају настанка више силе. 

 Уговорна страна која је због више силе привремено или трајно спречена да 

испуњава уговорне обавезе дужна је о томе без одлагања да писмено обавести 

другу уговорну страну,са предлогом за превазилажење настале ситуације. 

 Друга уговорна страна може да се упусти у изналажење решења ситуације због 

настанка више силе или да једнострано раскине уговор. 

 

КВАЛИТЕТ 

Члан 8. 

Добављач гарантује квалитет испорученог горива у складу са Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени 

гласник РС“, 123/2012, 63/2013 и 75/2013), односно другим важећим прописима из 

ове области. 

 Приговор на квалитет испорученог горива подноси се Испоручиоцу одмах, а 

најкасније у року од три дана од дана испоруке. 

 Наручилац стиче право на једнострани раскид уговора по самом закону, 

уколико Испоручоц не поштује своје обавезе утврђене овим чланом. 

Члан 9. 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна, а датум закључења се уноси по пријему потписаних, оверених и 

заведених примерака овог уговора. 

 Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци, а најдуже до испуњења 

уговорених обавеза.  

 Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз 

отказни рок од 10 дана од дана подношења писменог захтева. 

 Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној 

форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Уколико у периоду важења овог уговора буде спроведен поступак 

централизованих јавних набавки за предметна добра или неки други поступак од 

стране релевантних установа, овај Уговор ће се сматрати ракинутим даном почетка 

важења уговора закључених у поступку централизованих јавних набавки. 

 

НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА 

Члан 10. 

 У случају да из односа по овом уговору настане спор, уговорне стране ће исти 

покушати да реше мирним путем у складу са добрим пословним обичајима, а ако то 

ипак не буде могуће онда путем месно надлежног суда за Наручиоца. 

Члан 11. 

 Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се по два налазе код 

сваке уговорне стране. 

 

   ЗА ИСПОРУЧИОЦА                         ЗА  НАРУЧИОЦA  

 _________________                                      ________________ 


