
 

 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.4-5-8/2019 

Дана: 03.10.2019  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

 
 

 На основу члана 54.  и  63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавне набавке формирана за спровођење 

поступка јавне набавке добара број јн ОП 5/2019- Haбавка Нафтних деривата ( бензин и 

тнг) за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије доноси : 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У OП 5/2019 
 

 

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку Нафтних деривата ( бензин и 

тнг) за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије на страни 13 конкурсне 

документације у тачки 10 и у обрасцу Модел уговора члан 2, тако што се: 

1. на страни 13 конкурсне документације у ставу 2 и у обрасцу Модел уговора 

члан 2 став 2 брише„ а након истека рока важења понуде“. 

2. у обрасцу Модел уговора члан 2 став 2 иза речи Србији додаје се: „ о чему 

Добављач обавештава Наручиоца достављањем важећег ценовника.“ 

 

 

 У складу са напред наведеним променама, извршена је измењена  

конкурсна  документација на страни 13 конкурсне документације у ставу 2 и у 

обрасцу Модел уговора члан 2,  која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на 

Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца, а који чине саставни део ове одлуке. 

  

Наручилац ће продужавати  рок за подношење понуда. 

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКС 

Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичне цене без ПДВ и са ПДВ-ом на 

начин назначен у Обрасцу понуде. У цену улазе и накнаде трошкова акцизе, царине, 

испоруке и слично с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир збир јед.цена без 

ПДВ-а. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. После закључивања 

уговора, цена предмета јавне набавке може да се мења под условом да дође до промене 

произвођачких цена, измене пореских, царинских стопа, измене акциза и таксе и других 

разлога предвиђених законом и подзаконским актима, као и у складу са кретањем цена 

на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.   

 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 

набавке у складу са понуђеним условима. 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 

у свему према члану 92. ЗЈН. 

 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  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 се могу добити у Пореској управи, Министарства 

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. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да  у року до 5 дана од дана потписивања 

уговора у корист Наручиоца достави наручиоцу средства финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла и то:  

- Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу,  

- менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста», на износ 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од важења 

уговора,  

- копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке,  

- копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном 

овлашћењу). 

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати 

(уновчити) ако понуђач:  

- не испоштује одредбе уговора;  

 

 

 

 



 

 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама и потпише, чиме потврђује да 

је сагласан са садржином модела уговора.Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел 

уговора попуњава и потписује овлашћени представник групе понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.  

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА  

број 01.4-5-__/2019 

 

Закључен дана ___.___ 2019 године између уговорних страна и то : 

 

1. Дома здравља „Др Милорад - Мика Павловић“ Инђија, Српскоцрквена бр. 5,  

МБ 08004102, ПИБ 101799726 , текући рачун 840-461661-14 Управа за трезор, 

кога заступа директор др Јово Комазец спец.гинекологије и акушерства   (у 

даљем тексту: Наручилац) 

и 

2.  _____________________________ (назив понуђача), седиште _____________, 

улица __________________, МБ: __________________, ПИБ: ______________, 

број рачуна: _____________________ код банке _________________ кога заступа 

директор ________________________________, ( у даљем тексту: Добављач) 

(попуњава Понуђач). 

 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):  

___________________________________________________________________ 

 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на 

горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи)  

 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- Да је Наручилац, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 68/2015 ) и Планом јавних набавки за 2019 годину,  а на основу 

Одлуке о покретању поступка број 01.4-5-1/2019 од 02.09.2019  године и Позива за 

подношење понуда , спровео отворени поступак број 5/2019 за набавку нафтних 

деривата; 

 

- Да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду број ___________ од 

__________2019 године ( попуњава понуђач) заведену код Наручиоца број 01.4-5- 

_____/2019 од _________2019 године (попуњава Наручилац ) и која у потпуности 

одговара условима и спецификацији из Конкурсне документације и саставни је део овог 

Уговора;  

- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом 

критеријума“најнижа понуђена цена“ донео Одлуку о додели уговора број 01.4-5-

_____/2019 (попуњава Наручилац) од _________2019 године (попуњава Наручилац) 

којом је уговор доделио најповољнијем понуђачу;       

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка нафтних деривата ( бензина и тнг), а у свему у 

складу са техничком спецификацијом, понуђеним јединичним ценама и рабатној скали  

из Понуде, који чине саставни део овог Уговора.          



 

 

Члан 2. 

Укупна вредност уговора износи _______________ динара без ПДВ-а, односно 

______________ динара са ПДВ-ом (процењена вредност јавне набавке из Плана јавних 

набавки за 2019. год. - попуњава Наручилац).  

         Цена добара која су предмет овог уговора може да се мења под условом да дође до 

промене произвођачких цена, измене пореских, царинских стопа, измене акциза и таксе 

и других разлога предвиђених законом и подзаконским актима, као и у складу са 

кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији о чему Добављач 

обавештава Наручиоца достављањем важећег ценовника. 

Члан 3. 

Нафтни деривати који су предмет овог уговора су оквирне потребе (у погледу 

врсте и количине) Наручиоца за период од 12 месеци. Наручилац задржава право 

корекције уговореног асортимана и количине добара, а у случају измењених околности 

у пословању Наручиоца.  

Наручилац се обавезује да Добављачу достави потписан и печатом оверен списак 

својих моторних возила са регистарским бројевима и врстом горива. 

Испоручене нафтне деривате, Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која 

важи на дан испоруке и по рабатној скали ( одобреном попусту за набављене 

количине). Попуст се одобрава Наручиоцу испостављањем књижног одобрења на крају 

сваког месеца.  

Под даном испоруке подразумева се дан преузимања горива  у возило Наручиоца 

на бензинским станицама Добављача путем картица за тражене врсте горива које гласе 

на службено возило.  

Сматра се да је наручилац квантитативно и квалитативно примио робу у моменту 

када потпише –овери евиденциони рачун, односно, други облик евиденције, на 

продајном месту Добављача.  

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да вредност преузетих нафтнх деривата плати 

Добављачу у року од ___________ дана од дана испостављања исправно сачињеног 

рачуна тј.издавања збирне фактуре последњег дана у месецу (не краћи од 30, нити дужи 

од 90 дана - попуњава Понуђач) на текући рачун Добављача.  Издавање збирне фактуре 

се врши једном месечно и то најкасније до 10-ог у месецу, за претходни месец.  

Фактурисање испоручених количина нафтних деривата, друге робе и услуга ће 

се вршити последњег дана у месецу.“ 

Испостављени рачун, поред обавезних делова рачуна, мора садржати и број 

уговора по коме се добра испоручују. Ако рачун не буде садржао све наведене делове 

биће враћен продавцу. 

За квалитативно и квантитативно извршење и праћење извршења уговора испред 

наручиоца, одговоран је шеф возног парка ДЗ . 

 

Члан 5. 

Добављач гарантује да је квалитет испорученог горива у складу са Правилником 

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

РС“, број 111/15, 106/16 , 60/17 , 117/17 , 120/17 – исправка, 50/2018, 101/2018). 

У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака што је као 

последицу имало штету на возилима наручиоца, понуђач мора одмах, а најкасније у 

року од 2 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, о свом трошку извршити 

замену или надокнадити проузроковану штету. 

  

Члан 6.  



 

 

Добављач је дужан да у року до 5 дана од дана потписивања уговора у корист 

Наручиоца достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:  

- једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу,  

- менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста», на износ 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од важења 

уговора,  

- копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке,  

- копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном 

овлашћењу).  

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати 

(уновчити) ако добављач:  

- не испоштује одредбе уговора,  

- не изврши испоруку добара у уговореном року и на начин дефинисан овим 

уговором. 

Члан 7. 

Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима 

предмета набавке, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, у складу са 

чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке и првобитну 

вредност уговора максимално до 5% од укупнe уговорене вредности, а у складу са 

расположивим буџетским средствима.  

Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми, 

уз сагласност уговорних страна, у складу са законом. 

 

Члан 8. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о 

раскиду уговора у писаној форми.. 

Уколико Добављач не испоручи гориво у уговореном року, поручену количину и 

гориво уобичајеног квалитета, Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор са 

раскидним роком од 30 дана. 

 

Члан 9. 

 

Раскид Уговора производи правно дејство од тренутка пријема обавештења.  

У случају раскида уговора кривицом једне уговорне стране, друга страна има 

право на накнаду штете у складу са Законом о облигационим односима.  

Уколико се уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 

Уговор закључен и констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве 

промењене околности због којих је неоправдано да Уговор и даље буде на снази, 

уговорне стране могу споразумно да раскину овај уговор. 

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим Уговором 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима.  

Све евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, у супротном надлежан је суд у Сремској Митровици. 

 

Члан 11. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 

уговорних страна и и траје 12 месеци а најдуже до реализације уговорене вредности.  

Међусобна права и обавезе по овом уговору почињу да теку од дана 

потписивања овог уговора.  



 

 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години реализоваће се највише до 

износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 

добија 4 (четири) примерка, а Добављач услуге 2 (два) примерка.  

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ                                                                                   ДОБАВЉАЧ 

___________________                                                            __________________ 

директор др Јово Комазец                                        ( потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

 
 

 


