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САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
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Јавна набавка добара 

Куповина горива и мазива за моторна возила,  
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ЕЛЕМЕНТИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1. Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке 

 

2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама (у наставку: Закон) и упутство како се доказује 

испуњеност истих 

 

3. Упутство понуђачима као да сачине понуду 

 

4. Обрасци 

 Образац број 1-Образац понуде 

 Образац број 2-Образац структуре понуђене цене 

 Образац број 3-Образац трошкова припреме понуде 

 Образац број 4-Образац изјава понуђача о довољном техничком 

капацитету 

 Образац број 5-Образац изјаве о независној понуди 

 Образац број 6-Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона 

 

5.  Модел уговора 
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САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Земун, Цара Душана бр. 262 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

 

Подаци о наручиоцу: 

-Република Србија 

-Саобраћајно-техничка школа 

-Земун, Цара Душана бр. 262 

-ПИБ: 100016067 

-матични број: 17076469 

 

Врста поступка:  

Отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке:  

Добра-Куповина горива и мазива за моторна возила Саобраћајно-техничке школе, 

Земуна и то: 

-БЕНЗИН ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 

-ЕВРО ДИЗЕЛ 

-АУТО ГАС ТНГ 

-УЉА И МАЗИВА: 

 Синтетичко уље SAЕ 5W-40 

 Минерално уље SАЕ 30 

 Кочно уље UK 2 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

09130000-нафта и дестилати 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Рок за подношење понуда:  

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, односно до 14.04.2015. године до 10 часова. 
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Начин и место подношења понуде:  

Понуђач припрема и подноси понуде у складу са конкурсном документацијом и 

позивом за учешће у предметном поступку јавне набавке.  

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оргинала конкурсне 

документације.  

Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси 

понуду путем поште, мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца 

до назначеног датума и часа. 

Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: Саобраћајно-техничка школа, 

Цара Душана бр. 262, Земун. Коверта на предњој страни мора имати писани текст 

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГОРИВА И МАЗИВА БРОЈ 1/2015-НЕ 

ОТВАРАЈ“, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. 

Понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се 

неблаговременом. Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити 

понуђачу неотворену понуду са назнаком да је неблаговремена. 

 

Јавно отварање понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се 14.04.2015. године, са почетком у 10 часова и 30 

минута, у Саобраћајно-техничкој школи Земун, у канцеларији директора школе. 

 

Контакт особа за ближе информације код наручиоца је Невена Продановић, тел. 

011/4000-103, e-maill sekretar@saobteh.edu.rs 

 

 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 

Уз понуду понуђачи достављају доказе о испуњавању услова из члана 75. и члана 

76. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), а у складу са 

чланом 77. Закона и Конкурсном документацијом. За учешће у предметном 

поступку јавне набавке, понуђачи су дужни да испуне следеће услове и о томе 

доставе наведене доказе: 

 

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

одговарајући регистар, што доказује: 

-Уколико је понуђач правно лице-достављањем извода из регистра Агенције за 

привредне регистр, односно изводом из регистра надлежног Привредног суда, 

-Уколико је понуђач предузетник-достављањем извода из регистара Агенције за 

привредне регистре. 

 

2. Да понуђач 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, 
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кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, што 

доказује: 

Понуђач у статусу правног лица: 

1) Достављањем извода из казнене евиденције основног суда на чијем је 

подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лицa; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 

криминал) Вишег суда у Београду; 

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова за законског заступника-захтев 

за издавање овог уверења може се поднети  према месту рођења, али 

и према месту пребивалишта. 

 

Понуђач предузетник: 

Доставља извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унурашњих послова да није осуђиван за неко кривично дело као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против заштите животне средине, кривична дела против примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

 

*Ови докази не могу бити страији од два месеца пре отварања понуда. 

**Ове доказе понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају га сви 

чланови групе понуђача. 

 

3. Да Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде, што доказује: 

-Уколико је понуђач правно лице-достављањем понуде привредног и прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције 

за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. 

 

*Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

**Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви 

чланови групе понуђача. 

 

4. Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије, или стране државе када има 

седиште на њеној територији, што понуђач доказује достављањем: уверења 

Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, односно надлежног 

органа државе на чијој територији понуђач има седиште. 

 

*Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуде. 

**Ове доказе понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви 

чланови групе понуђача. 
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5. Да понуђач достави важећу лиценцу за обављање енергетске делатности 

трговине нафтом и дериватима нафте издату од стране Агенције за 

енергетику. 

 

6. Да Понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у претходне три 

обрачунске године (2012., 2013. и 2014. година) није пословао са губитком и 

да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуда није био у блокади. 

 

Наведени услови доказују се достављањем: 

-Уколико је понуђач правно лице, Извештаја о бонитету Агенције за привредне 

регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године, (2012.,2013. и 

2014. годину). Уколико понуђач није у могућности да од Агенције за привредне 

регистре добије Извештај о бонитету за наведени период (Образац БОН-ЈН), 

испуњеност наведеног услова доказује се достављањем биланса стања и успеха за 

2012., 2013. и 2014. годину. 

Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре или Биланс стања и 

успеха не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у 

коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у 

последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и 

Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна 

наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога која ће убухватити 

захтевани период. 

 

-Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне 

књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља: 

-биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског 

органа на чијој територији је регистровано обављање делатности за претходне три 

године (2012., 2013. и 2014. годину). 

-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за три обрачунске године (2012., 2013. и 2014. годину). 

Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о 

блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив 

понуђач је дужан да докаже  да није био у блокади у последњих 6 месеци који 

претходи месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана 

неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за 

пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период; 

 

 

 

 

*Ове доказе понуђач није дужан да достави уколико су подаци јавно доступни на 

интернет страници Агенције и Народне банке Србије. 
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*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском 

капацитету у погледу оствареног прихода, чланови групе понуђача испуњавају 

заједно. 

**У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки 

члан групе и доказ доставља уз понуду. 

***Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља 

тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задате 

услове. 

 

7. Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, односно да поседује: 

 

Изјава о довољном техничком капацитету-што подразумева:  

 

1) да понуђач за  учешће у отвореном поступку за предметну јавну набавку 

располаже довољним техничким капацитетом, тј. да располаже минимум са 

двадесет продајних објекта-бензинских пумпи распоређених равномерно, на 

територији већих градова (Суботица, Нови Сад, Крагујевац, Чачак, Ужице, 

Зајечар, Ниш и Врање) у Републици Србији, на којима се могу точити три 

врсте горива које су предмет јавне набавке, од којих се бар две налазе на 

територији општина Земун и Нови Београд, да бар једна од пумпи на којој се 

точи ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 и ЕВРО ДИЗЕЛ није удаљена више од три 

километра од Саобраћајно-техничке школе, Цара Душана бр. 262, Земун. 

(Образац број 4 у Конкурсној документацији). 

 

2) да понуђач поседује веб апликацију која омогућава праћење потрошње 

горива у сваком трнутку (праћење потрошње по дериватима и клијентима-

картицама). 

 

*Расположиви минум од двадесет продајних објеката-бензинских пумпи на 

територији Републике Србије, на којима се могу точити три врсте горива које су 

предмет јавне набавке, значи да за сваку од наведене три врсе горива постоји 

најмање 20 продајних објеката-бензинских пумпи на којима се може точити 

наведена врста горива. Није нужно да понуђач има 20 продајних објеката-

бензинских пумпи на којима се у исто време могу точити све три врсте горива 

које су предмет јавне набавке. 

 

Наведени услови доказују се достављањем: 

-Списка продајних објекта-бензинских пумпи из услова са назначеним врстама 

горива, адресом, бројем телефона, именом и презименом одговорног лица за свако 

продајно место. 

 

Списак мора бити достављен на меморандуму понуђача, потписан и оверен од 

стране одговорног лица понуђача. 
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*У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 

испуњавају задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са 

подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о техничком капацитету. 

 

Испуњеност услова се доказује достављањем тражених доказа. 

 

Уколико у понуди нису предложени наведени докази о испуњености услова из 

члана 75. и из члана 76. Закона, као и услови из Конкурсне документације или не 

достави друге доказе о испуњењу тражених услова, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива због битних недостатака. 

 

Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу  се 

достављати у неовереним копијама, а наручилац ће, пре доношења одлуке о додели 

уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за 

јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана, достави на увид 

оргинал или оверену копију свих приложених доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид наручиоцу 

оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање 

испуњености услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој 

понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе) 

односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу на српски 

језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик. 

 

Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

Ако понуђач није мога да прибави тражена документа у року за подношење 

понуда, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата 

по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и 

одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 

тражена документа у примереном року. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, 

понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалоном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања достави наручиоцу писмено обавештења о било 

којој промени у вези са испуњености услова, која наступи до доношења одлуке о 

додели уговора, односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да 

промену документује на прописан начин. 
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

 

 

Језик понуде 

Понуда се подноси на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није 

на српском језику, таква понуда биће одбијена као неприхватљива.  

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов 

превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 

 

Понуда са варијантама 

У овој јавној набавци није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 

Измене, допуне и опозив понуде 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем 

пре истека рока за подношење понуда. 

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни 

опозвати поднету понуду. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави 

наручиоцу пре истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, 

запечаћено, означено и достављено у складу са датим упутством за паковање, 

печаћење и означавање саме понуде (садржаном у Позиву за подношење понуде), с 

тим што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде 

додаје реч „измена“, „допуна“ или „опозив“, у зависности од тога шта се у омоту 

налази. 

 

Понуђач 

Понуђач у понуди може да наступи: 

-самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку) 

-са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава 

подизвођачу) 

-као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједнички извршавају јавну 

набавку) 

 

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. 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке понудити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу (а који не може бити већи од 40% укупне 

вредности набавке), као и део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 

обзира на број подизвођача. Ако понуђач који наступа са подизвођачем закључи 

уговор са наручиоцем, сваки ангажовани подизвршилац мора бити наведен у 
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уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености обавезних услова за учешће. 

 

Цене 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима. 

Уколико у току реализације уговора дође до промене цена добара, у складу са 

важећим одлукама продавца, примењиваће се цене које важе на дан испоруке. Под 

даном испоруке подразумева се дан преузимања добара од стране купца. 

 

Квалитет 

Добра морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у 

Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(„Службени гласник РС“, број 123/12, 63/13, 75/13 и 144/14). 

 

Начин, место и рок испоруке 

Динамику и количине појединачних испорука, одређује купац. 

Место испоруке су продајни објекти-бензинске пумпе продавца на целој 

територији Републике Србије. 

Приликом сваке појединачне испоруке добара продавац је у обавези да на 

продајном објекту-бензинској пумпи, води евиденцију о испорученим количинама 

и врсти добара, коју потписује одговорно лице продавца и представник купца коме 

је испорука извршена. 

Испорука ће се вршити у радно време продајног објекта-бензинске пумпе продавца. 

 

Рок и начин плаћања 

Уговорне стране су сагласне да ће Купац уговорену цену плаћати на основу 

испостављених полумесечних фактура, чији саставни део чини спецификација 

трошкова по појединачним корпоративним картицама. 

 

Плаћање се врши у року од 15 дана од датума ДПО. ДПО настаје 15-ог у месецу за 

продају остварену у првих 15 дана у текућем месецу и последњег дана у месецу за 

продају од 16-ог у текућем месецу до краја месеца.  

 

Рок важења понуде 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуде. Понуђач је 

дужан да у понуди назначи рок важења понуде. 

Понуда која има краћи рок важења понуде од 30 дана, као и понуда у којој понуђач 

није навео рок важења понуде, биће одбијена као неприхватљива. 

 

Заштита података и документације 

Наручилац је дужан да: 

1) чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је 

као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, 

2) одбије давање информација која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди, 
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3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и 

податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 

 

Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, 

цену и остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирања. 

 

Наручилац ће као поверљиве третирати само она документа која у доњем десном 

углу великим словима имају написано “поверљиво”, а испод тога потпис 

одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само један податак у документу, 

поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора 

бити исписано ,,поверљиво”. Наручилац не одговара за поверљивост података који 

нису означени на наведени начин. 

 

Подаци из понуде које понуђач на описан начин означи као поверљивим, цениће се 

као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу 

представљати поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити 

доступни, ради спровођења прегледа и оцене понуда. 

 

Додатне информације 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. 

Закона, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да 

тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 

 

Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу, 

поштом на адресу: Саобраћајно-техничка школа, Цара Душана бр. 262, Земун са 

назнаком: ,,Питање за Комисију за јавну набавку, јавна набавка бр. 1/2015`` или на 

мејл адресу sekretar@saobteh.edu.rs 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор, у писаном облику, у року од 

три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима, а 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 

 

Уколико је у поступку јавне набавке захтев за додатном информацијом или 

појашњење достављено путем електронске поште, страна која је извршила 

достављање дужна је да захтева од друге стране да на исти начин потврди пријем 

тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ 

да је извршено достављање. 

 

Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, која су 

дата у писаном облику и објављена на Порталу јавних набавки, представљају 

саставни део Конкурсне документације. 
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Оцена понуда, додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 

Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, 

приступити прегледу и оцени понуда, у смислу оцена испуњености услова из члана 

75. и члана 76. Закона, и конкурсне документације. 

 

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона, услед битних 

недостатака уолико: 

 

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

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове, 

3) понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног, 

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

садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама. 

 

Наручилац може да захтева писменим путем од понуђача додатна објашњења која 

ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

 

Наручилац ће обавестити понуђача у писаном облику о рачунским грешкама 

уоченим приликом разматрања понуде по окончаном  поступку отварања понуда. 

Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да у остављеном 

року, у писаном облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске 

грешке. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Негативне референце 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у 

смислу одредби члана 82. Закона. Доказе о негативној референци које поседује, 

наручилац ће без одлагања доставити Управи за јавне набавке. 

 

Наручилац ће одбити понуду понуђача који се налази на списку негативних 

референци коју објављује Управа за јавне набавке истоврсан предмету за који је 

понуђач добио негативну референцу. 

 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, а том понуђачу буде додељен уговор, наручилац ће од њега 

захтевати да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави додатну оргинал 

сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом без протеста, са 

копијом депо картона и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке 

Србије насловљену на наручиоца у износу од 10% од вредности уговора, са роком 

важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење. 

 

Критеријум за оцену понуда 

Критеријум за који се наручилац определио за оцењивање понуда је у складу са 

чланом 85. Закона-критеријум најниже понуђене цене. 
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Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту 

понуђену цену Наручилац ће извршити избор најповољније понуде оног понуђача 

чија је понуда приспела раније. 

 

Поштовање прописа од стране понуђача 

Понуђач је дужан да поштује обавезе које приозилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, што 

потврђује потписивањем Обрасца број 6. 

 

Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

Трошкови поступка 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди, односно да их је навео у Обрасцу 3 и приложио доказ о извршеној уплати 

трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења. Овај захтев се односи у 

случају када наручилац захтева финансијско обезбеђење. 

 

Припреме и подношење понуде, садржај понуде 

Понуда се припрема на обрасцима и Моделу уговора, који су саставни део 

Конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. 

Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица 

понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством датим на свим 

обрасцима. У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача 

одређују Споразумом члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или слично), понуђач може 

исту исправити уз параф и оверу печатом. 

 

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце) 

1) доказ о испуњености услова за учешће у јавној набавци из члана 75. и 76. 

Закона, наведене и описане у делу Конкурсне документације ( 2. услови за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутства како 

се доказује испуњеност тих услова, у даљем тексту: Услови) 

*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка 

понуда, потребноп је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све 

чланове групе понуђача, у свему у складу са упутствима датим у Условима за 

учешће. 

 

2) Образац 1-Образац понуде 

3) Образац 2-Образац структуре понуде 

4) Образац 3-Образац  трошкова припреме понуде 
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5) Важећу лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом и 

дериватима нафте издату од стране Агенције за енергетику 

6) Образац број 4-Образац изјава понуђача о довољном техничком капацитету 

7) Образац број 5- Образац изјаве о независној понуди 

8) Образац број 6-Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона 

9) Модел уговора 

10) Споразум о заједничком поступању (*доставља се само у случају 

подношења заједничке понуде). 

 

 

Измена и допуна конкурсне документације 

Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року 

предвиђеном за подношење понуда. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни 

Конкурсну документацију, без одлагања ће извршене измене или допуне 

објавити на Порталу јавних набаки. 

 

Уколико наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, објавиће Обавештење о 

продужењу рока на Порталу јавних набавки. 

 

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

измени или допуни Конкурсну документацију. 

 

Поступак отварања понуда 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда, води се записник о 

оптварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из 

члана 104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка 

отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени 

представници понуђача, који преузимају записник. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у 

поступку отварања понуде у року од три дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о 

опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

 

Доношење одлуке у вези са јавном набавком 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у 

року од 3 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка 

и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У 

случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлука о обустави поступка 
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биће одлучено и о накнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању 

понуде, из члана 88 став 3. Закона. 

 

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о 

обустави поступка јавне набавке, наручилац ће, у року од 3 дана од дана 

доношења одлуке, исту доставити свим понуђачима. 

 

 

Заштита права 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији. Истовремено, захтев 

за заштиту права доставља се и наручиоцу на адресу Саобраћајно-техничка 

школа, Цара Душана бр. 262, Земун. 

 

Захтев за заштиту права може се поднети током целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако законом другачије није одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорававају врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 

ако га је наручилац примио најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда без обзира на начин достављања, и у таквим случајевима 

долази до застоја рока за подношење понуде. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње предузете у поступку 

јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење понуде, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 

О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у 

поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 

права. 

 

Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у 

поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако 

Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 

Ако је захтев поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 

Закона, наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења 

одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка нкомисија на предлог 

наручиоца не одлучи другачије. 

 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. 

став 1. Закона о јавним набавкама. Поидносилац захтева за заштиту права је 

дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе у законом 
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одређеном износу у зависности од поступка јавне набавке (број жиро рачуна: 

840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 

корисник: Буџет Републике Србије). 

 

Закључење уговора 

Уговгор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен 

уговор, у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту 

права из члана 149. Закона, односно у року од осам дана од дана доношења 

Одлуке о додели уговора, уколико је предметном поступку јавне набавке буде 

поднета само једна понуда. 

 

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној 

набавци са изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка 

заштите којим је потврђена одлука наручиоца о додели уговора. 

 

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

 

Објављивање обавештења 

Наручилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или 

обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних 

набавки Управе за јавне набавке у року од 5 дана од дана закључења уговора, 

односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке. 
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4. ОБРАСЦИ 

 

 

Образац број 1-Образац понуде 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Куповина горива и мазива за моторна возила Саобраћајно-техничке школе из Земуна 

Јавна набавка број 1/2015 

Понуда број: _______________ 

Датум:           _______________ 

Понуђач наступа (заокружити начин поступања): 

 

1. САМОСТАЛНО 

2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

3. ГРУПА ПОНУЂАЧА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ НОСИОЦУ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Пословно име или скраћени назив 

понуђача/носиоца посла групе понуђача 
 

Седиште  

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Текући рачун и банка  

Матични број  

ПДВ број (попуњавају само обвезници)  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

Пословно име или скраћени назив члана 

групе/подизвршиоца 
 

Седиште  

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  
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Телефакс  

Електронска пошта  

Текући рачун и банка  

Матични број  

ПДВ број (попуњавају само обвезници)  

Порески идентификациони број  

Попуњава се за подизвођача врста посла која се 

њему поверава и проценат укупне вредности 

набавке поверене подизвођачу (у % не већи од 

40%)* 

 

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

Пословно име или скраћени назив 

групе/подизвођача 
 

Седиште  

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Текући рачун и банка  

Матични број  

ПДВ број (попуњавају само обвезници)  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Попуњава се за подизвођача врста посла која се 

њему поверава и проценат укупне вредности 

набавке поверене подизвођачу (у % не већи од 

40%) 

 

4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна цена без ПДВ  

Износ ПДВ по стопи од 20%  

Укупна цена са ПДВ  

Словима цена са ПДВ  
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Начин плаћања 

Плаћање се врши у року од 15 дана од 

датума ДПО. ДПО настаје 15-ог у месецу за 

продају остварену у првих 15 дана у текућем 

месецу и последњег дана у месецу за 

продају од 16-ог у текућем месецу до краја 

месеца.  

 

Рок за коначно извршење посла Април 2016. године 

Рок важења понуде 
_________(минимум 30 дана од дана јавног 

отварања понуде) 

Потпис одговорног лица понуђача/носиоца посла 

групе понуђача 

 

 

_________________________________ 

 

М. П. 

 

 

*Поље означено звездицама попуњава се само ако понуђач наступа са 

подизвођачем. У случају да понуђач наступа са подизвођачем или у случају 

подношења заједничке понуде, под бројем 1 навести податке о понуђачу, односно 

носиоцу посла, а под броје 2 и 3 навести податке о подизвођачу, односно о 

члановима групе понуђача. Уколико је број подизвођача односно чланова групе 

понуђача већи од 2 односно 3, прву непопуњену страну обрасца понуде 

фотокопираи попунити подацима за преостале подизвођаче/чланове групе и 

прикњучити обрасцу понуде. 
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Образац број 2-Образац структуре понуђене цене 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2015 

Куповина горива и мазива за моторна возила Саобраћајно-техничке школе, Земун 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Р. 

Број 
Врста горива 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена Укупна цена 

Са свим 

трошковима 

без пдв-а 

Са свим 

трошковима са 

пдв-ом 

Са свим 

трошкови

ма без 

пдв-а 

Са 

свим 

трошко

вима са 

пдв-ом 

1. 
ЕВРО 

ПРЕМИЈУМ 

БМБ 95 

литар 17 000 
    

2. ЕВРО ДИЗЕЛ литар 13 000 
    

3. 
АУТО ГАС 

ТНГ 
литар 4 000 

    

4. 

 

УЉА И МАЗИВА: 

1) Синтетичко уље SAE 5W-40 

2) Минерално уље SAE 30 

3) Кочно уље UK 2 

 

литар 

1)      130 

 
    

2)      260 

 
    

3)        10 

 
    

Укупна цена са свим трошковима без пдв-а (1+2+3+4)  

ПДВ  

Укупна цена са свим трошковима са пдв-ом (1+2+3+4)  

Словима  

 Период реализације Уговора је 1 година ( од почетка  маја 2015. године до краја априла 2016. године ). 

 Динамику и количине појединачних испорука одређује купац. 

 Место испоруке су сви продајни објекат-бензинске пумпе на територији Републике Србије. 

 Испорука ће се вршити у радно време објекта-бензинске пумпе продавца. 

 Приликом сваке појединачне испоруке добара продавац је у обавези да на продајном објекту-бензинској пумпи, 

води евиденцију о испорученим количинама и врсти добара, коју потписује одговорно лице продавца и 

представника купца коме је испорука извршена. 

 Уколико у току реализације уговора дође до промене цена добара, у складу са важећим одлукама продавца, 

примењиваће се цене по ценовнику који важи на дан испоруке. Цене у понуди морају бити исказане у динарима. 

 Наручилац плаћа у року од 15 дана од дана фактурисања, а све у складу са чланом 8. Уговора. 

 Рок важења понуде: _________ дана (минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда). 
 

 

                                                                                     Потпис одговорног лица понуђача 

 

                                                               М. П.                     ________________________ 
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Образац број 3-Образац трошкова припреме понуде 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2015 

Куповина горива и мазива за моторна возила Саобраћајно-техничке школе, Земун 

 

 

 

 

 

Образац трошкова припреме понуде* 

 

Врста трошкова Износ трошкова 

Прибављање средстава финансијског 

обезбеђења: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(навести врсту финансијског обезбеђења) 

 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(навести износ припадајућих 

трошкова) 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу 

надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих тршкова у својој понуди и доставио доказ о извршеној уплати 

трошкова. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           М. П.                Потпис одговорног лица понуђача 

 

                                                                                        ____________________________ 

 

 

 

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде 
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Образац број 4-Образац изјава понуђача о довољном техничком капацитету 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2015 

Куповина горива и мазива за моторна возила Саобраћајно-техничке школе, Земун 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

ПОНУЂАЧ:_______________________________________ 

1. Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем са минимум 

двадесет продајних објекта-бензинских пумпи распоређених равномерно, на територији већих 

градова (Суботица, Нови Сад, Крагујевац, Чачак, Ужице, Зајечар, Ниш и Врање) у Републици 

Србији, на којима се могу точити три врсте горива које су предмет јавне набавке, од којих се бар две 

налазе на територији општина Земун и Нови Београд, да бар једна од пумпи на којој се точи ЕВРО 

ПРЕМИЈУМ БМБ 95 и ЕВРО ДИЗЕЛ није удаљена више од три километра од Саобраћајно-техничке 

школе, Цара Душана бр. 262, Земун. (Образац број 4 у Конкурсној документацији). 

2. Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да поседујем веб апликацију 

која омогућава праћење потрошње горива у сваком трнутку (праћење потрошње по дериватима и 

клијентима-картицама). 

                                                                               Потпис одговорног лица понуђача 

 

                                                         М. П.              _____________________________ 

 

Наведени услови доказују се достављањем: 

Списка продајних објекта-бензинских пумпи из услова са назначеним врстама 

горива, адресом, бројем телефона, именом и презименом одговорног лица за 

сваком продајно место. 

 

Списак мора бити достављен на меморандуму понуђача, потписан и оверен од 

стране одговорног лица понуђача. 

 

*У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 

испуњавају задати услов о техничком капацитету, уколико пониђач наступа са 

подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о техничком капацитету. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац број 5-Образац изјаве о независној понуди 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2015 

Куповина горива и мазива за моторна возила Саобраћајно-техничке школе, Земун 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам Понуду, у 

отвореном поступку за јавну набвку добра-Куповина горива и мазива за моторна 

возила Саобраћајно-техничке школе из Земуна, јавна набавка број 1/2015, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис одговорног лица понуђача 

 

                                                                 М. П.           __________________________ 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац број 6- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2015 

 

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 

дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

Под кривичном и материјалном одговорношћу 

 

Понуђач________________________________________________________________

__________________________________________________________(навести назив 

понуђача) да сам у поступку јавне набавке добара-Куповина горива и мазива за 

моторна возила Саобраћајно-техничке школе, Земун, број јавне набавке 1/2015, 

поштовао обавезе које произилезе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам 

ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

                                                                М.П.                   __________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена-Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена 

печатима. 
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5. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

ГОРИВА И МАЗИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА САОБРАЋАЈНО-

ТЕХНИЧЛКЕ ШКОЛЕ ИЗ ЗЕМУНА 

 

 

Закључен дана * између: 

 

1. Саобраћајно-техничке школе Земун, из Земуна, улица Цара Душана бр. 

262, ПИБ 100016067, матични број 17076469, коју заступа директор 

Мирослав Мацура (у даљем тексту: Купац) 

2. ___________________________________________, (назив и седиште лица 

овлашћеног за закључење уговора), ___________ (ПИБ), 

________________ (матични број), кога заступа 

директор______________________. (уколико је поднета заједничка 

понуда, навести тражене податке за сваког члана групе понуђача) 

(у даљем тексту: Продавац) 

 

Уговорне стране констатују: 

 

-Да је Саобраћајно-техничка школа Земун, Одлуком о покретању поступка 

јавне набавке горива број 715-01/15 од 4.03.2015. године спровело јавну набавку 

горива за моторна возила Саобраћајно техничке школе из Земуна (број јавне 

набавке 1/2015), а у оквиру отвореног поступка јавне набавке. 

-Да је Продавац доставио понуду број____________ од __________ године која 

у потпуности одговара захтевима из Конкурсне документације. Конкурсна 

документација је прилог овог уговора и чини његов саставни део. 

-Да је Купац, на основу понуде Продавца број_____________ и Одлуке о избору 

најповољније понуде број_______________ од _____________ године закључује 

уговор са Продавцем о набавци добара-горива и мазива за моторна возила за 

потребе Купца. 

 

Члан 1. 

 

Предмет уговора је набавка добара-горива и мазива за моторна возила путем 

корпоративних картица и то следећих врста горива, уља и мазива: 

 

-ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 

-ЕВРО ДИЗЕЛ 

-АУТО ГАС ТНГ 
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-УЉА И МАЗИВА: 

 

 Синтетичко уље SAЕ 5W-40 

 Минерално уље SАЕ 30 

 Кочно уље UK 2 

 

Члан 2. 

 

Укупна цена добара са свим трошковима износи_______________________ 

динара без обрачунатог ПДВ-а_________________________________ (словима). 

 

Вредност из става 1. утврђена је на основу количина и јединичних цена из 

изабране понуде. 

 

Врсте, количине и цене добара, приказане су у следећој Табели: 

 

 

Р. 

Број 
Врста горива 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена Укупна цена 

Са свим 

трошковима 

без пдв-а 

Са свим 

трошковим

а са пдв-ом 

Са свим 

трошкови

ма без 

пдв-а 

Са свим 

трошкови

ма са пдв-

ом 

1. 
ЕВРО 

ПРЕМИЈУМ 

БМБ 95 

литар 17 000 
  

  

2. ЕВРО ДИЗЕЛ литар 13 000 
  

  

3. 
АУТО ГАС 

ТНГ 
литар 4 000 

  
  

4. 

УЉА И МАЗИВА: 

1) Синтетичко уље SAE 5W-40 

2) Минерално уље SAE 30 

3) Кочно уље UK 2 

 

литар 

1) 130 

 
    

2) 260 

 
    

3) 10 

 
    

 

Члан 3. 

 

Цена се утврћује одлуком Продавца у складу са кретањима на тржишту 

нафтних деривата, које ће Продавац фактурисати купцу по цени која важи на 

дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од 

стране Купца на бензинским станицама Продавца. 
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Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће Купац уговорену цену плаћати на основу 

испостављених полумесечних фактура, чији саставни део чини спецификација 

трошкова по појединачним корпоративним картицама. 

 

Плаћање се врши у року од 15 дана од датума ДПО. ДПО настаје 15-ог у месецу 

за продају остварену у првих 15 дана у текућем месецу и последњег дана у 

месецу за продају од 16-ог у текућем месецу до краја месеца.  

 

Плаћање се врши на основу испостављених фактура на рачун 

Продавца_______________________________ који се води код 

____________________банке. 

 

Члан 5. 

 

Продавац се обавезује да: 

 

 Преда Купцу корпоративне картице идентификоване регистарским 

бројем, возила; 

 Купцу испоручује добра која су предмет овог уговора по његовом 

захтеву у погледу врсте и потребних количина горива, на свим својим 

продајним објектима-бензинским пумпама на територији Републике 

Србије у радно време објекта, по презентацији корпоративне картице; 

 Уз рачун доставити потпуну спецификацију испоручених добара по 

корпоративним картицама појединачно 

 

Члан 6. 

 

Добра морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у 

Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(„Сл. Гласник РС“, бр. 123/12, 63/2013, 75/2013 и 144/2014). 

 

Члан 7. 

 

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 8. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна, са роком важности од годину дана. 

 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају кад друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
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О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем 

обавести другу уговорну страну. 

 

Уговор ће се сматрати раскинутим по протоку рока од 15 дана од дана пријеме 

писменог обавештења. 

 

 

Члан 9. 

 

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, а уколико 

споразумом не буде постигнут договор, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

 

Члан 10. 

 

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

страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

         КУПАЦ                                                                                    ПРОДАВАЦ 
        Директор                                                                                        Директор 

_________________                                                                    _____________________ 

Мирослав Мацура 

 

 

 

 

 


