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Дел. бр. 530-09-35/2015 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ 

ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ 

ПОНУЂАЧЕМ - 
 

 

 

-Набавка природног гаса- 
      Ознака из општег речника набавке: 09123000 

 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. Д-1.1.2/2016 
 
 
 
 
 
 

 

Крајњи рок за достављање понуда   13.05.2016. године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда   13.05.2016. године у 10:30 часова. 

 
 

 
Март 2016. 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 
у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 530-09-31/2016 од 16.03.2016. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку бр. 530-09-32/2016 од 16.03.2016. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку добара – природног гаса 

бр. Д-1.1.2/2016, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Врста, техничке карактеристике, спецификација, количина и опис добара, 
квалитет, рок извршења, место испоруке добара 

4 

III Техничка спецификација 
 

5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 
 

6 

V  Критеријум за доделу уговора 9 

VI  Образац понуде 10 

VII Образац структуре цене са упутством како да се попуни 15 
VIII Образац трошкова 

 
16 

IX Образац изјаве о независној понуди 17 

X Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 2 18 

XI Модел оквирног споразума 19 

XII Oбразац изјаве понуђача о финансијским средствима обезбеђења 28 

XIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

29 

 

 

*Напомена: 
 
Конкурсна документација има 37 стране. 
 
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у 
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено 
обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет 
страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима 
конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63.  став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне 
документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 
63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде објавити на порталу Jавних набавки и на својој интернет страници. 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Подаци о Наручиоцу: 
Наручилац: Предшколска установа „Наша радост“ 
Адреса: Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица                                          
Интернет страница: http://www.nasaradost.edu.rs/  
Радно време установе: понедељак – петак од 07:00 до 15:00 часова. 
 

2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума са 
једним понуђачем, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке број Д-1.1.2/2016  је набавка и  испорука добара - природног гаса под 
условима и на начин утврђен Законом о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр.57/11,80/11, 93/12, 
124/12 и 145/14) и Уредбом о условима за испоруку природног гаса („Сл. Гласник  РС“, 
бр.47/06, 3/10 и 48/10), са  потпуним снабдевањем, у континуитету, односно 24 часа дневно, 
сваким даном, за потребе Наручиоца. 
 
4.Назив и ознака из општег речника набавке: 

09123000 – природни гас 
 
5. Партије: 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
6. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

7. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
8. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 

Не спроводи се електронска лицитација. 
 
9. Контакт: 
Лице за контакт: Шујица Сања 
Факс: 024/646411 
Email: sanja.sujica@nasaradost.edu.rs 
 
9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума: 

Одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће донети у року од 25 (двадесетпет) дана од 
дана јавног отварања понуда. 
 
10. Врста оквирног споразума: 
Предметни поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 
понуђачем, на период од 2 (две) године. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 
 

1. Врста и количина добара: 

Испорука природног гаса. Планирана оквирна потрошња /количина/ природног гаса за период 
важења оквирног споразума  износи 363.948 m3. Понуђач је балансно одговоран (100%) за место 
примопредаје наручиоцу . Количина потрошње природног гаса одређиваће се на основу остварене 
потрошње Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања. 
 

2. Техничке карактеристике и врста продаје: 

У складу и на начин утврђен Законом о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр.57/11,80/11, 93/12, 124/12 и 
145/14), Уредбом о условима за испоруку природног гаса („Сл. Гласник  РС“, бр.47/06, 3/10 и 
48/10) и Правилима о промени снадбевача и др. прописима и актима Понуђача. Врста продаје стална 
и гарантована, одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на местима примопредаје, током 
периода испоруке. 
 

3. Квалитет добара 

Врста и ниво квалитета испоруке природног гаса у складу са: 
- Правилима о раду система за транспорт природног гаса,  
- Уредбе о условима за испоруку природног гаса (''Сл. гласник РС'' бр. 47/06, 3/10 и 48/10) 
 

4. Период испоруке: 
У складу са периодом важења оквирног споразума период испоруке природног гаса је од 15.05.2016.- 
15.05.2018. године 00:00h-24:00h, а најдуже до урошка средстава из уговора закљученог на основу 
оквирног споразума. 
 

5. Место испоруке добара: 
Сва места испоруке Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији равномерне 
потрошње, неравномерне потрошње и мале потрошње - остали. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 
уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 299. став 3. Закона о 
енергетици („Сл. гласник РС“ број 145/14), односно да ће пре отпочињања снабдевања закључити:  
1) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје 
тог крајњег купца.  
2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен. 
 

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
У складу са актима из тачке 3. овог поглавља конкурсне документације. 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
 

2016.година                             2017.година 

      
 

 
  2018.година               Укупно   V 2016. – III 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Наведене количине дате у табелама представљају оквирну, планирану  месечну 
потрошњу природног гаса за 2016, 2017 и 2018. годину. Количине месечне потрошње увећене су за 
потрошњу гаса за објекте чија се гасификација очекује у периоду важења оквирног споразума. 
Списак објеката Наручиоца, који представљају мерна места чиниће саставни део појединачних 
уговора или наруџбеница закључених на основу оквирног споразума. 

 

 

 

 

 

Укупно по месецима Количине (м3) 

 Јануар 0 
Фебруар 0 
Март 0 
Април 0 
Мај 1.062 
Јун 1.079 
Јул 836 
Август 957 
Септембар 1.255 
Октобар 14.597 
Новембар 25.176 
Децембар 32.132 
Укупно 77.094 

Укупно по месецима Количине (м3) 

Јануар 39.500 
Фебруар 32.096 
Март 25.385 
Април 10.431 
Мај 1.109 
Јун 1.111 
Јул 856 
Август 967 
Септембар 1.271 
Октобар 15.341 
Новембар 26.113 
Децембар 33.521 
Укупно 187.701 

Укупно по месецима Количине (м3) 

Јануар 40.407 
Фебруар 32.830 

Март 25.916 
Април 0 

Мај 0 
Јун 0 
Јул 0 

Август 0 
Септембар 0 

Октобар 0 
Новембар 0 
Децембар 0 

Укупно 99.153 

Укупно по месецима Количине (м3) 

Јануар 79.907 
Фебруар 64.926 

Март 51.301 
Април 10.431 

Мај 2.171 
Јун 2.190 
Јул 1.692 

Август 1.924 
Септембар 2.526 

Октобар 29.938 
Новембар 51.289 
Децембар 65.653 

Укупно 363.948 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

                                                                                                       

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
1 . 1 .  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке  
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. 

 
1 . 2 .  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. Закона, и то: 

Пословно – технички капацитет: 

1. Понуђач је био активан учесник на тржишту природног гаса и да је у периоду из     
претходне три године (2013, 2014 и 2015) обавио минимално једну трансакцију 
природног гаса са другим учесником на тржишту. 
2. Понуђач мора да има приступ систему дистрибуције природног гаса, систему за 
транспорт природног гаса и систему складишта природног гаса 
3. Понуђач има обезбеђено дежурство техничке службе за одржавање система, у   
трајању 00-24 сата током периода важења уговора.    

1.3.    Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)  
Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке који 
ће Понуђач извршити преко Подизвођача. 

1 . 4 .  Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)  Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно. Услов из из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњење тог 
услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Предузетници: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра. 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Уверење Основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Уверење Вишег суда - Посебног одељења за организовани криминал у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела организованог 
криминала, 3) Уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски 
заступник Понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала. Уколико понуђач има више законских заступника дужан 
је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде. 

3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица Уверење 

Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 

надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за трговину природним гасом на тржишту 
природног гаса издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек 
важећа. Дозвола мора бити важећа.  

5) Услов из чл. 75. став 2. - Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (Поглавље X). Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког учесника (подизвођача) у понуди и оверена печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе и оверена печатом. 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
 
Докази који се односе на пословно – технички капацитет доказују се достављањем седећих доказа: 
 
1.Потврду  Оператора дистрибутивног система да је понуђач  био активан учесник на тржишту  
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природног гаса у периоду из претходне три године (2013, 2014 и 2015) и да је обавио минимално 
једну трансакцију природног гаса са другим учесником на тржишту. 
2.Фотокопије Уговора потписаног са Оператором система за дистрибуцију природног гаса и  
Оператором транспортног система природног гаса.   
3. Изјава понуђача дату под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, на меморандуму 
понуђача, оверену и потписану од стране одговорног лица понуђача, да понуђач има обезбеђено 
дежурство техничке службе за одржавање система, у трајању од 00-24 сата током периода важења 
уговора. 
 

Напомена:  
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално 
испуни ове услове и достави доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуни ове услове 
кумулативно и достави доказ.  
 
Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет страницама надлежних органа), 
понуђач није дужан да доставља у оквиру своје понуде али у понуди мора да наведе који су то докази и 
начин на који наручилац може да их провери. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказ одређен ЗЈН чл. 
75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) или конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да би 
Понуђач који је уписан у Регистар Понуђача требало да наведе овај податак, наводећи интернет 
страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је регистрован, нити 
доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 
изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, која је 
предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју мора да 
достави. 
Доказе о испуњености услова понуђач доставља у форми неоверене фотокопије, а наручилац може пре 
доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу 
извештаја о стручној оцени за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверене копије свих или појединих доказа. 
У случају достављања изјаве из чл. 77. ст. 4. ЗЈН наручилац је пре доношења одлуке о закључењу 
оквирног споразума дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави 
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 
Наручилац није дужан да од понуђача затражи  достављање свих или појединих доказа уколико за 
истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
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Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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 
закључења уговора, односно током важења оквирног споразума/уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин.  
 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
 

Елементи критеријума, на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 
 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће доделити закључити 
оквирни споразум са Понуђачем који има више спроведених трансакција природног гаса. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________  од  _______ 2016. године за јавну набавку добара- природног гаса, ЈН број 
Д-1.1.2/2016. 

1. ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗBОЂАЧЕМ 

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 

           Датум                Понуђач 

    __________________________               М.П.                          ___________________________ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о понуђачу. 

 

2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИB ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
(е-маил): 

 

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИB 
БАНКЕ: 

 

ЛИЦЕ ОBЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИBАЊЕ 
УГОBОРА: 

 



 

11/37 
 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
 

 

               Датум             Понуђач 

          __________________________                  М.П.                   ___________________________ 

 

Напомена: 
 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је  
наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

1) Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Број рачуна подизвођача и назив банке:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

2) Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Број рачуна подизвођача и назив банке:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 

___

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 
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       Датум        Понуђач 

__________________________                  М.П.                   ___________________________ 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави 
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

1) Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Број рачуна учесника у заједничкој 
понуди и назив банке: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити учесник у 
заједничкохј понуди: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
учесник у заједничкохј понуди:: 

 

 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

2) Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Број рачуна учесника у заједничкој 
понуди и назив банке: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити учесник у 
заједничкохј понуди: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
учесник у заједничкохј понуди:: 

 



 

13/37 
 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
   

5.ОПШТИ ПОДАЦИ ПОНУДЕ 

 

5.1  
Уговор о потпуном 
снабдевању 
природним гасом  
Мерна места 
наручиоца 
прикључена на 
дистрибутивни 
систем природног 
гаса, у категорији 
равномерне 
потрошње, 
неравномерне 
потрошње К1 и 
мале потрошње - 
остали. 

Категорија Тарифа Јед. мере 

Цена  
по јед. мере 

(без ПДВ-а) 

ПДВ  

% 

Цена 
по јед.мере 

(са ПДВ-ом) 

равномерна 
потрошња 

Енергент Sm³    

Капацитет m³/дан/год    

 
неравномерна 
потрошња К1 
 
 

Енергент Sm³    

Капацитет m³/дан/год    

 
мали 

потрошач 
 

 

Енергент 
 

Sm³ 
   

Капацитет m³/дан/год    

5.2 Капацитет  
испоруке 
 

Планирана оквирна потрошња /количина/ природног гаса за период важења 
оквирног споразума  износи 363.948 m3. 

5.3 Рок и начин 
плаћања 

 
у року од _______________________ дана, од дана пријема исправног рачуна. 
(понуђач уписује један од понуђених рокова у зависности да ли припада јавном 

или приватном сектору). 

У складу са чл. 4.ст.1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015) у 

року од 45 (четрдесетпет) дана уколико уговор из оквирног споразума буде 
закључен између јавног сектора и привредног субјекта, у ком је јавни сектор 
дужник односно у року од 60 (шездесет) дана уколико уговор из оквирног 
споразума буде закључен између субјеката јавног сектора, од дана пријема 
исправног рачуна у пријемној служби ПУ „Наша радост“, ул. Антона Ашкерца 
бр. 3, 24000 Суботица под условима утврђеним оквирним споразумом.Плаћање 
се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс. 

5.4 Рок важења 
понуде 
 

 ______________________ (не може бити краћи од 30 (тридесет) дана). 

5.5 Период 
испоруке 
 

Период испоруке: 15.05.2016.- 16.05.2018. године 00:00h-24:00h, а најдуже до 
урошка средстава из уговора закљученог на основу оквирног споразума. 

5.6 Место  
испоруке 

Мерна места Предшколске установе „Наша радост“, прикључене на 
дистрибутивни систем, у категорији равномерне потрошње, неравномерне 
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потрошње К1 и мале потрошње - остали, укључујући и сва нова мерна места 
током периода снабдевања. Списак мерних места која се снадбевају 
природним гасом чиниће саставни део појединачног уговора. 

5.7 Напомена 
Количина природног гаса одређиваће се на основу остварене потрошње 
Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. 
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје Наручиоцу. 

 

 

                  Датум           Понуђач 

__________________________                  М.П.                   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15/37 
 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТBОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Табела: 
Предмет набавке  Јед. мере Процењене количине Јединична цена без 

ПДВ-а 
Јединична цена са 

ПДВ-ом 

       1     2          3         4                   5 

Равномерна 
потрошња 

 
Sm³ 

17.983   

Неравномерна 
потрошња К1 

 
Sm³ 

263.553   

Мала  
потрошња - 

остали 
 

 
Sm³ 

82.412   

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А ЗА 

ПОЦЕЊЕНЕ КОЛИЧИНЕ (3х4) 

 

ВРЕДНОСТ ПДВ-А: 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ ЗА 

ПОЦЕЊЕНЕ КОЛИЧИНЕ (3х5) 

 

 
Напомена: Процењене количине у рубрици 3 Табеле представљају оквирне количине природног 
гара, које су дате на основу потрошње природног гаса у 2015. години, с тим да је у процењене 
количине укалкулисана и очекивана потрошња гаса у објектима који ће се гасификовати у периоду 
важења оквирног споразума, односно важења уговора закљученох на основу оквирног споразума.  
 
                    Датум                                                                                               Понуђач 

      _________________________     М.П                         __________________________ 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену, 
изражену у ДИНАРИМА по јединици мере, и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на 
месту одређеном за то. Цена обухвата трошкове понуђача, у чему су обухваћени и трошкови 
приступа систему за дистрибуцију природног гаса одређени од стране Агенције за енергетику РС, 
као и накнада по МI. Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова. 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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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

Приликом припремања понуде за јавну набавку природног гаса, бр. Д-1.1.2/2016, као понуђач: 
______________________________________________________________________________________, 
из ______________________________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам 
следеће трошкове: 

 

 
ВРСТА ТРОШКОВА 

 
ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (У РСД) 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА СА ПДВ-ом 

 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је 
дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 
да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

Напомена: попуњавање овог обрасца није обавезно. 

 
                 Место и датум:                                                                       Понуђач: 

      ___________________________              ___________________________ 

          М.П.  
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАBЕ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и 
чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015), као 
понуђач___________________________, са адресом ___________________________ дајем: 

 

 

ИЗЈАBУ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду у поступку за јавну 
набавку добара- природног гаса бр. Д-1.1.2/2016“, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

  

 

                Место и датум:                                                                       Понуђач: 

      ___________________________              ___________________________ 

            М.П.  
  

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака 
за сваког понуђача из групе понуђача.). 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС 124/2012, 14/15 и 68/15) 
и члана 2. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл гласник” бр. 86/2015), као заступник 
Понуђача дајем следећу: 

 

             И З Ј А В У 

 

Понуђач__________________________________________ (назив Понуђача), из __________________ 
у поступку за јавне набавке добара- природни гас бр. Д-1.1.2/2016, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

     

 

   

                        Датум:                                                                                       Понуђач: 

       __________________________  М.П.  ___________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког 
Подизвођача.). 
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака 
за сваког понуђача из групе понуђача.). 
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XI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 
Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, ул. Антона Ашкерца бр. 3, ПИБ 100960649, 
МБ08067783, рачун бр. 840- 402667-68, који се води код Управе за трезор, коју заступа директор 
проф. деф. Јашо Шимић (у даљем тексту: Наручилац) и 
 
2. Пун назив продавца-испоручиоца _________________________________, из 
_________________________ ул. ____________________________, бр. __________ ПИБ 
__________________, МБ ________________, рачун бр. _____________________________  код 
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________ 
(у даљем тексту Испоручилац) са друге стране. 
  
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео отворени  поступак јавне набавке природног 
гаса, бр. Д-1.1.2/2016, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на 
период од две године; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума дел. број _____________. 
од __________2016. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између 
Наручиоца  и Испоручиоца; 

- да је Испоручиоц доставио Понуду бр. ____________ од _____________2016. године, која 
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца); 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 
набавци;   

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем 
наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума. 

 
Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци или 
издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, у складу са условима из конкурсне 
документације за јавну набавку добара – природног гаса бр. Д-1.1.2/2016, Понудом Испоручиоца, 
одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 
Детаљна спецификација добара са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и 
чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној 
набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци. 
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ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Члан 2. 

 

Испоручилац наступа са подизвођачем __________________________________, ул. 
_____________________________________ из _________________, који ће делимично извршити 
предметну набавку, у делу:___________________________________. 
 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3. 

 

Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном 
потписивања.  
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних 
уговора или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба 
Наручиоца. 

ЦЕНЕ 

 

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _______________ динара (попуњава наручилац), 
без урачунатог ПДВ-а. 
Јединичне цене добара исказане су у Понуди Испоручиоца без ПДВ-а, која је дата у прилогу и чини 
саставни део оквирног споразума. 
Испоручени гас се обрачунава на основу тарифа за: 

1. „енергент" изражен у дин/Sm3, и 
2. "капацитет" изражен у дин/Sm3/дан/година. 

Тарифа за "енергент" се примењује на продату количину гаса утврђену мерењем на месту испоруке у 
обрачунском периоду. 
Тарифа за "капацитет" се примењује на продату количину  гаса утврђену мерењем на месту испоруке 
у обрачунском периоду. Татифа за „капацитет“ се примењује на максималну дневну потрошњу гаса у 
претходној години. максимална дневна потрошња гаса у претходној години, где не постоји могућност 
дневног очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на месту испоруке. 
Максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу података о максималној дневној потрошњи гаса 
за ту годину из техничке спецификације конкурсне документације, које чине саставни део појединачно 
закњученог уговора. На исти начин утврђује се максимална дневна потрошња гаса и за Наручиоца који у 
претходној години није имао потрошњу гаса. 
Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских периода. 
У цену су урачунати сви трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне јавне набавке. 
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
У случају промене цене природног гаса Понуђач је дужан одмах, писмено обавестити Наручиоца. 
 

Члан 5. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача бр. _________________________________ који се води 
код _____________________________ (унети назив банке). 
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ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

 

Члан 6. 

Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом промета 
сматра последњи дан у месецу, односно датум ванредног очитавања при промени цене гаса или 
евентуалној промени услова испоруке. 
Понуђач је обавезан да факгурише и достави рачун за испоручени гас у року од 10 (десет) дана од 
пријема фактуре, за све објекте Наручиоца, укључујући и сва нова мерна места Наручиоца, која буду 
прикључена за време важења оквирног споразума.  
Наручилац је обавезан да преузети гас плати у року _______________ (уписује наручилац) од дана 
промета, по цени која је за __________ већа, у односу на цену која би била примењена ако би се 
плаћање вршило у року од 15 (петнаест) дана  од дана промета. 
Уколико се последњи дан рока плаћања поклапа са нерадним даном, рок плаћања се продужава до 
првог наредног радног дана. 
Све евентуалне рекламације рачуна, Наручилацац је дужан да достави Понуђачу без одлагања, а 
најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема фактуре, писменим путем, у противном сматра се да 
је рачун прихваћен од стране Наручиоца у целости. 
 

Члан 7. 

Потребе наручиоца за гасом  у буџетској 2016. и 2017. години ће бити реализоване највише до износа 
средстава која ће наручиоцу за ту намену бити одобрена у буџету за 2016. и 2017. Годину, за додатне 
одобрене количине гаса за 2016. и 2017. годину наручуилац је дужан да обезбеди додатна средства од 
свог Оснивача.  
 

Члан 8. 

У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, и тиме проузрокује штету 
другој уговорној страни, дужна је да штету надокнади (промена Снабдевача или прекид снабдевања 
на захтев Наручиоца). 
За неиспуњавање уговорне обавезе у целости или делимично Испоручилац ће наплатити Наручиоцу 
штету,  по основу обавезе Наручиоца за стварне месечне и годишње трошкове набавке и недостајуће 
приходе снабдевања тј. трошкове и припадајућу маржу. 
 

Члан 9. 

Уколико Наручилац не измирује своје уговорне обавезе, Испоручилац има право да обустави даљу 
испоруку гаса у складу са Уредбом и прописима донетим у складу са Законом.  
Обуставом испоруке из става 1. овог члана, не престаје Уговор, а у периоду обуставе испоруке, 
Наручилац има обавезе које се односе на приступ систему у зависности од уговорених услова 
испоруке гаса.  
У случају обуставе испоруке гаса сходно ставу 1. овог члана, објекат Наручиоца ће бити искључен са 
система под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу 
Закона.  
Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Наручилац и дужан је да их плати у 
складу са издатим задужењем Снабдевача. 

 
Члан 10. 

  
У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Наручилац је дужан да поред главнице плати 
Испоручиоцу и камату у висини законске затезне камате у складу са достављеним обрачуном 
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Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана испостављања истог.  
Плаћање се урачунава према реду доспевања рачуна на наплату. Уколико Наручилац  поред главнице 
дугује и трошкове и камате, прво се отплаћују трошкови, затим камате и најзад главница.  
Камата се обрачунава на износ дуга од датума доспећа рачуна на наплату до дана исплате, и то по 
стопи утврђеној законом. 
 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА И ИЗМЕНА ИСТИХ 

 

Члан 11. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 
Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговора о јавној набавци или издати 
наруџбеницу. 
При закључивању појединачних уговора о јавној набавци или издавању наруџбенице не могу се 
мењати битни услови из овог оквирног споразума. 
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора о јавној набавци или 
издавању наруџбенице. 
Списак мерних станица наручиоца представља саставни део појединачног уговора. 
Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног 
споразума при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл 39. 
ст. 1. ЗЈН.  
Након закључења појединачног уговора о  јавној набавци, на основу оквирног споразума наручилац 
може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога. Изменом 
уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. 
Закључењем овог оквирног споразума уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале из 
појединачних уговора или наруџбеница, које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
Измене и допуне појединачно закљученог уговора закључују се искључиво у писаној форми: 

1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Понуђача, 
2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Понуђачача, ОТС, ОДС или ОСС. 

Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистрибутивних система који се 
користе за испоруку гаса до места примопредаје Наручиоцу, продајна цена се мења по аутоматизму у 
складу са одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати изменом или 
допуном Уговора. 

Члан 12. 

 
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног 
споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и др. 
 

КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА 

 

Члан 13. 

Уговореном испоруком гаса сматра се максимална часовна потрошња у складу са издатим Решењем 
о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса (у даљем тексту: Решење), Поруџбеницом и 
подацима из техничке спецификације Наручиоца из конкурсне документације, који чине саставни део 
овог уговора, односно остварена потрошња Наручиоца на месту примопредаје. 
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Наручиоц је упознат да резервација и наручивање гаса, као и резервација капацитета за транспорт и 
дистрибуцију гаса према његовој Поруџбеници и подацима из техничке спецификације у конкурсној 
документацији наручиоца, Понуђачу стварају трошак који Понуђач не може да надокнади уколико 
дође до раскида уговора од стране Наручиоца 
 

НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 14. 

Понуђач је дужан да гасоводом  испоручи гас Наручиоцу  на паритету франко место испоруке 
Наручиоца, која  представљају мерне станице. 
Потписници овог осквирног споразума су сагласни да у тренутку закључења појединачних уговора 
Град Суботица у целости сноси трошкове снадбевања природним гасом за објекте „Пинокио“ Велики 
Радановац, Братства и једнинства б.б. и „Јагодица“ Келебија, Вељка Влаховића бр. 8, и да ће 
Испоручилац наведене трошкове фактурисати Граду Суботици, осим уколико Град Суботица 
престане са сношењем трошкова испоруке природног гаса за те објекте, а испоручилац настави са 
испоруком природног гаса, трошкове ће сносити наручилац. 
У случају из ст. 2. овог члана наручилац ће са испоручиоцем закључити поруџбенице и за те објекте.  
Списак мерних станица испоруке биће дата у пилогу појединачно закључених уговора или 
наруџбенице и чиниће њихов саставни део. 
Понуђач испоручује, а наручилац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или више 
мерних уређаја на месту испоруке који се мери на мерилу, након чега сви ризици и одговорност 
прелазе на Наручиоца. 

КВАЛИТЕТ 

 

Члан 15. 

Гас који се испоручује мора да испуни услове у погледу састава, доње топлотне вредности, притиска, 
Wobbe индекса и других својстава гаса утврђених прописима. 
Гас који се испоручује мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у границама од 42-46 
МЈ/m3. 
Својства гаса морају бити у складу са следећим вредностима: 
 
 
 

Хемијски 
састав 

метан С1 мин. 90 молска процента 
етан С2 макс. 4 молска процента 
пропан С3, бутанС4 макс. 2 молска процента 
азот+угљен-диоксид макс. 5 молска процента 

Садржај 
сумпора 

водоник-сулфид макс. 5 mg/m3 
сумпор из меркаптана макс. 5,6 mg/m3 
сумпор укупно макс. 20 mg/m3 

Тачка росе воде -5°С (на 40 bar g) 
Доња топлотна вредност 33.500 +/- 1000 kj/m3 

 
Гас који је се испоручује не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце које производе 
смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и слично. 
Понуђач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса издат од стране 
акредитоване институције са назначеном топлотном вредношћу и да предметни извештај достави 
Наручиоцу након достављеног захтева. 
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Понуђач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред испоручене количине на стандардним 
условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса утврђену за обрачунски период. 
 

МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН 

 

Члан 16. 

Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке (МИ).  
Количина испорученог гаса изражава се у Sm3. 
 

Члан 17. 

Потписници оквирног споразума су сагласни да се утврђивање измерених и преузетих количина гаса 
врши на мерном уређају једном месечно, и то првог дана наредног месеца за претходни месец, као и 
при промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке у складу са Уговором и Законом. 
 

Члан 18. 

Мерење испоручених количина гаса врши се континуирано. 
Утврђивање хемијског састава и доње топлотне вредности испорученог гаса врши се узимањем 
узорака и њиховом хроматографском анализом. 
Места узимања узорака и учесталост узимања узорака утврђени су Програмом динамике 
узорковања на транспортном гасоводном систему ЈП "Србијагас". 
Наручилац има право да захтева чешћу контролу квалитета од Програмом прописане динамике узимања 
узорака, при чему је обавезан да плати све трошкове додатне контроле, уколико се утврди да је гас био 
уговореног квалитета. 

Члан 19. 

Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају примопредаје гаса између Понуђача и 
Наручиоца у присуству ОС (на чији је систем прикључен објекат Наручилац) и Наручиоца, а очитана 
стања се евидентирају у Протоколу о примопредаји природног гаса. 
Уколико представник Наручиоца не буде присутан приликом очитавања испоручених количина гаса, 
меродавне и обострано признате су количине које на мерном уређају протока гаса утврди ОС на чији је 
систем прикључен објекат Наручиоца, при чему се чињеница да представник Наручиоца није 
присутан уписује у Протокол који ОС доставља Наручиоцу на његов захтев. 
 

Члан 20. 

Уколико је мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор неисправан, обрачун испоручених 
количина гаса се врши у складу са Уредбом. 
 

Члан 21. 

У случају потребе, Понуђач може за одређени временски период извршити привремени обрачун и 
фактурисати потрошњу гаса на основу Поруџбенице без очитавања потрошње гаса, при чему се код првог 
наредног очитавања врши корекција према стварно утрошеним количинама. 
 

Члан 22. 

Наручилац и Понуђачач имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног уређаја, 
уколико посумњају у његову исправност, при чему трошкове ванредне контроле сноси уговорна страна за 
коју се ванредном контролом установи да није била у праву. 
Након   извршеног  испитивања   мерног  уређаја   евентуална   корекција  обрачуна  утрошених 
количина гаса врши се само за спорни обрачунски период. 
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РОК ИСПОРУКЕ 

 

Члан 23. 

Испоручилац је дужан да сукцесивно испоручује добра у року који ће бити ближе дефинисан  
појединачним уговором о јаној набавци или наруџбеници о јавној набавци који закључе Наручилац и 
Испоручилац, у складу са овим оквирним споразумом.  
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА И ПРИЈЕМ ДОБАРА 

 

Члан 24. 

Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој  документацији, 
прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту 
добара.  
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу 
појединачног уговора о јавној набавци или неруџбенице о јавној набавци, који закључе Наручилац и 
Испоручилац, у складу са овим оквирним споразумом.  
 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧАН УГОВОР/НАРУЏБЕВИЦА 

 

Члан 25. 

 
Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора или наруџбенице о јавној 
набавци на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу сопствену бланко меницу са 
меничним овлаштењем за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 
на први позив.  
Сопствена бланко меница са меничним овлаштењем за добро извршење посла издаје се у висини од 
10% од укупне вредности појединачног уговора, са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека важења појединачног уговора. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Испоручилац не буде 
извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  
 

Члан 26. 

 
За обезбеђење плаћања обавеза насталих испоруком гаса и реализацијом одредби Уговора, у 
уговореном року доспећа, Наручилац је дужан да достави Испоручиоцу три сопствене бланко менице 
са меничним овлашћењима, као инструмент обезбеђења плаћања.  
Наручилац је дужан да инструменте обезбеђења плаћања достави  пре  почетка  испоруке гаса.  
Наручилац је дужан да достави нове инструменте обезбеђења плаћања у случају да претходно 
достављени буду релизовани, када се промени овлашћено лице за потписивање, односно када 
настану друге околности због којих се претходно достављени инструменти обезбеђења плаћања не 
могу реализовати, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана настанка нових околности. 
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ВИША СИЛА 

 

Члан 27. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, које доведу до 
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 
стране погођене вишом силом.  
Сматраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве, земљотреса, 
експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и услед аката надлежних 
државних органа. 
Сматраће се да је наступило дејство више силе и кад дође до прекида транспорта увозног гаса, као и у 
случају дејства више силе на гасним објектима и инсталацијама Купца. 
Наступање више силе не утиче на обавезу плаћања Купца за испоручени гас. 
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

     Члан 28. 

Потписници овог оквирног споразума сагласно констатују да ће се питања које се односе на 
неиспуњеавање или неуредно испуњавање обавеза, поремећеј у испоруци, услови и начин обуставе 
испоруке, трајање и раскид уговора и преношење права уредити појединачним уговором. 

 

Члан 29. 

 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који 
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 
 

Члан 30. 

 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 
споразуму ће решавати споразумно.  
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Суботици. 

 
Члан 31. 

 

Овај оквирни споразум важи 24 (двадесетчетири) месеца од дана обостраног потписивања. 
 

Члан 32. 

 
Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржава 
наручилац, а преостала 2 (два ) задржава Испоручилац. 
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    НАРУЧИЛАЦ         ИСПОРУЧИЛАЦ 

 
              ____________________________                              _____________________________ 
 
 

Члан групе понуђача 
____________________________ 

 
 

 

Члан групе понуђача 
____________________________ 

 

 

Члан групе понуђача 
____________________________ 

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни 
модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела 
оквирног споразума. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
модела оквирног споразума 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 модела оквирног споразума. 
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XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 

 

 
Овом изјавом (унети назив понуђача) _______________________________________________ 
неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења појединачног уговора или наруџбенице о 
јавној набавци на основу оквирног споразума, предати Наручиоцу сопствену бланко меницу са 
меничним овлаштењем за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 
на први позив, у износу од 10% вредности уговора са ПДВ- ом, са роком важења који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека важења појединачног уговора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Место и датум:                                                                       Понуђач: 

              ___________________________              ___________________________ 

                 М.П. 
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XIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз 
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају 
бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА 

 
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне 
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што 
понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.  
У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну документацију 
понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак прецртати, поред уписати 
исправан и све то оверити својим печатом и потписати. 
Сви документи поднети у понуди морају бити повезани јемствеником у целину 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 понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив, адресу Понуђача и број телефона. 
Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о 
понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника понуђача у заједничкој 
понуди. 
Понуду се доставља на адресу: 
Предшколска установа „Наша радост“ ул. Антона Ашкерца бр. 3,  24000 Суботица 

са назнаком: 

 

“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ПРИРОДНИ ГАС- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН 

БР. Д-1.1.2/2016 -НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 13.05.2015. године до 
10:00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно Наручулац ће Понуђачу предати  потврду пријема понуде. У потврди 
о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју Наручилац није примио у 
року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се 
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде; 
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76. ЗЈН; 
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- Споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке – уколико понуду подноси група понуђача 
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел оквирног споразума; 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са упутством како да се попуни; 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди; 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. 
 став 2. ЗЈН; 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац образац изјаве о средству финансијског 
обезбеђења; 
- Изјаву понуђача сачињену на његовом меморандуму, потписану од стране одговорног лица 
понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном 
поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 299. став 3. Закона о енергетици („Сл. гласник 
РС“ број 145/14), односно да ће пре отпочињања снабдевања закључити:  
1) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје 
тог крајњег купца.  
2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен. 
 
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова 
припреме понуде, потписан и оверен печатом – није обавезан део понуде. 
 
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуду припремити у складу како је 
предвиђено конкурсном документацијом. 
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате 
у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране 
сваког Понуђача из групе понуђача. У случају да се Понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора 
бити достављен уз понуду. 
 
3.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И НАЧИН НА КОЈИ СЕ 

ПОДНОСИ ТАКВА ПОНУДА 

 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
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: Предшколска установа „Наша 
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радост“, Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – природни гас  ЈН бр.Д-1.1.2/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”, 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – природни гас  ЈН бр.Д-1.1.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”, 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара- природни гас  ЈН бр.Д-1.1.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”, 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - природни гас  ЈН бр.Д-1.1.2/2016 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Уколико Понуђач понуду 
подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са Подизвођачем и 
навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. 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. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ 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. 
У Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду 
подноси са подизвођачем , 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 у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу. 
Уколико оквирни споразум буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне 
документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би 
раскидом оквирног споразума наручилац претрпео зантну штету. У овом случају наручилац ће 
обавестити организавију надлежну за заштиту конкуренције. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим  
се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
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понуђача пред Наручиоцем, 
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђач у Образцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 
IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Задруга може поднети пунуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 
име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања ће се вршити у оку од: 

- 45 (четрдесетпет) дана уколико уговор из оквирног споразума буде закључен између јавног 
сектора и привредног субјекта, у ком је јавни сектор дужник у складу са чл. 4.ст.1. Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 
119/2012 и 68/2015); 

- 60 (шездесет) дана уколико уговор из оквирног споразума буде закључен између субјеката 
јавног сектора у складу са чл. 4.ст.1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015); 

Рачун за потрошњу испоставља Понуђач на адресу Наручиоца Предшколска установа „Наша 
радост“, ул. Антона Ашкерца бр. 3. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара: 
Места испоруке природног гаса су сва мерна места Наручиоца, објекти прикључени на 
дистрибутивни систем, у категорији равномерне, неревномерне К1 и мале- остали потрошње, 
укључујући и сва нова мерна места током периода снабдевања, која ће бити дата у прилогу и чиниће 
саставни део поједниначних уговора или наруџбенице закључене на основу оквирног споразума. 
Период испоруке: 15.05.2016.- 15.05.2018. године 00:00h-24:00h, а најдуже до урошка средстава из 
уговора закљученог на основу оквирног споразума. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, у складу са 
чланом  90. Закона о јавним набавкама. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
Понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
9.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 299. став 3. Закона о 
енергетици: 
Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 
уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 299. став 3. Закона о 
енергетици. 
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Чланом 299. став 3. Закона о енергетици је прописано : 
„Када је закључен уговор о продаји са потпуним снадбевањем, Испоручиоц је дужан да пре 
отпочињања снабдевања  закључи: 

1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 
примопредаје тог крајњег купца и 

2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 
прикључен“. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У случају промене цене природног гаса Понуђаје је дужан одмах писмено обавестити Наручиоца. 
Понуђач је обавезан да искаже јединичне цене за равномерну, неравномерну и малу-остали 
потрошњу са и без ПДВ-а. 
Цена обухвата трошкове понуђача, у чему су обухваћени и трошкови приступа систему за 
дистрибуцију природног гаса одређени од стране Агенције за енергетику РС, као и накнада по МI.  
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има 
предност у случају несагласности са нумерички израженом ценом. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 
Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде. 
 
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ 

За добро извршење посла - појединачан уговор о јавној набавци/наруџбеница закључен на основу 
овог оквирног споразума  
Понуђач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора или наруџбенице о јавној 
набавци на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу с опствену бланко меницу са 
меничним овлаштењем за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 
на први позив.  
Сопствена бланко меница са меничним овлаштењем за добро извршење посла издаје се у висини од 
10% од укупне вредности појединачног уговора, са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека важења појединачног уговора. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Испоручилац не буде 
извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. 



 

34/37 
 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА 

Конкурсна документација садржи комплетну техничку документацију. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН добара- природног гаса бр. Д-

1.1.2/2016“ на неки од следећих начина: факсом на бр. 024/646-411 или на е-маил: 
sanja.sujica@nasaradost.edu.rs. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. став 1. 
Закона: “Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем 
од стране наручиоца на Порталу јавних набавки  “ 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача 
(члан 93. Закона). 
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код 
Понуђача, као и код његовог Подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
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. 
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16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси Понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно 
заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне 
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона.  
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. 
- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема 
захтева за заштиту права. 
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац преузме пре истека рока за 
подношење понуда, а нокон истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
- После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 
- 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 захтева из чл. 149. ст. 3 и 4, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 
овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом 
захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако наручилац или 
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
Захтев за заститу права садржи: 

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
- назив и адресу наручиоца; 
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
- чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
- потврду о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН; 
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- потпис подносиоца. 

 
Потврдом о уплати таксе се потврђује да је такса уплаћена и која се прилаже уз Захтев за заштиту 
права приликом подношења наручиоцу, како би се исти сматрао потпуним; 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-
30678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (шифра плаћања: 253;  сврха: ЗЗП, назив 
наручиоца и број или ознаку јавне набавке ; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, позив на бр. 
бр. или ознака јавне набавке).  
 
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац је дужан да оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу којем је оквирни 
споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона. 
 
19. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  
Обавештење о закљученом оквирном споразуму или обавештење о обустави поступка јавне набавке, 
наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења оквирног споразума, односно 
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
 
20. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу 
са чл. 3. тач. 31), 32) и 33) ЗЈН.  
Такође наручилац ће одбити понуду ако: 

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама. 
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније 
понуде. 
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или 
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се јавна набавка неће 
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама). 
Предметну одлуку Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, упутство о 
правном средству и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 
(три) дана од дана доношења. 
 

21. ИЗМЕНЕ ПОЈЕДИНАЧНО ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ТОКОМ ТРАЈАЊА  

Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног 
споразума при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл 39. 
ст. 1. ЗЈН.  
Након закључења појединачног уговора  јавној набавци, на основу оквирног споразума наручилац 
може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога. Изменом 



 

37/37 
 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. У случају измене уговора неручилац је 
дужан да донесе Одлуку о измени уговора, која садржи све битне елементе из Прилога 3Л ЗЈН, да 
исту објави на Портал јавних набавки и својој интернет страници, као и да достави извештај Управи 
за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
 
*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

 
 


