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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Назив наручиоца  
 
р.бр. Назив наручиоца 

 
                  Адреса 

1 Наручилац ОШ „Кадињача“ Лозница 
2 Наручилац ОШ''Вук Караџић'' Лозница 
3 Наручилац ОШ''Доситеј Обрадовић'' Клупци - Лозница 
4.  ОШ „Петар Тасић“ Лешница Лешница 
 
 
 
        Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном  поступку јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке од стране више наручилаца. 
        Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 
набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије. 
        Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Предметна јавна набавка се спроводи у  отвореном  поступку , у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.У питању је јавна набавка која се 
заједнички спроводи од стране више наручилаца, у складу са чл. 50 Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012,14/2015 и 68/15). У складу са одлуком о 
заједничком спровођењу поступка јавне набавке, бр. 404-61-1188/2019-IIIı-1, од 30.08.2019. 
године, Град Лозница је овлашћен за спровођење радњи у заједничком поступку. 
Наручиоци који учествују у овом поступку јавне набавке су све основне и средње школе на 
територији града Лозница  

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

 
        Контакт 
1.  Контакт (лице или служба) за формално правна питања -  
Лице за контакт: Слађана Томићевић, мејл:stomicevic@loznica.rs 
 
 Подношење понуде 
        Понуде се подносе на адресу: Град Лозница – Градска управа, 15300 Лозница, ул.Карађорђева  
бр.2,  до 13,00 часова. Канцеларија бр. 108. Писарница. До   14.10.2019. 
        Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији, са 
назнаком :„Понуда – Добра  - Набавка природног гаса за грејну сезону  2019/2020   број 61/2019-
НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, 
име и презиме и број телефона особе за контакт. 
         Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном за 
подношење понуда. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом. 
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 



4 oд 30 
 

6. Време и место отварања понуда 
Јавно отварање понуда одржаће се 14.10.2019. године у 13,30 часова, у радним просторијама 
Градске управе. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,  дужни су да 
наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 20 дана од дана 
јавног отварања понуда и биће објављена у року од три дана од дана њеног доношења. 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 Предмет јавне набавке 
  

Предмет јавне набавке је набавка природног гаса, ОРН – природни гас - 09123000. 
   
              Врста и опис предмета јавне набавке, количине, ближе су одређени у спецификацији која је 
у обрасцу понуде и чине саставни део конкурсне документације. 
  
             Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
  Јавна набавка није резервисана. 
               
 

3.      ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) КВАЛИТЕТ,  
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 
    
              Врста и ниво квалитета испоруке природног гаса морају бити у складу са Законом о 
енергетици („Сл.Гласник РС“ 145/2014) Уредбом о условима за испоруку природног гаса 
(„Сл.Гласник РС“ бр. 47/06, 3/10, 48/10) Правилима о промени снабдевача („Сл.Гласник РС“ 
бр.93/12) и другим прописима. 

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) до места примопредаје наручиоцу. 
Количина природног гаса одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на 

местима примопредаје током целог периода снабдевања. 
Место испоруке природног  гаса  је мерно место наручиоца прикључено на дистрибутивни 

систем у групи неравномерне потрошње.   
Рок испоруке природног гаса је од дана закључења уговора, односно.   до 12 месеци  – 

непрекидно од 08:00h  до 08:00h  следећег дана. 
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   4.    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Услови за учешће у поступку  јавне набавке 

 Комисија за јавне набавке наручиоца (у даљем тексту: комисија наручиоца) ће установити 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку из чл.75. Закона о јавним набавкама, које понуђач 
мора доказати. 
  Обавезни услови        Доказивање обавезних услова 

 
1. Да је понуђач регистрован код 
надлежног органа,односно уписан у 
одговарајући регистар. 
 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод 
из регистра надлежног Привредног суда (установе). 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 
Извод из регистра 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, кривично 
дело примања и давања мита, 
кривично дело преваре. 
 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
1. Уверење посебног одељења Вишег суда у Београду – 

за дела организованог криминала. 
НАПОМЕНА: 
-   Виши суд у Београду – Посебно одељење - за кривична 
дела организованог криминала. 
2. Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на 

чијем подручју је седиште правног лица – за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања и давања мита, 
кривично дело преваре. 

 НАПОМЕНА: 
- Основни суд – кривична дела за која је као главна 

казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 
10 година; 

- Виши суд- кривична дела за која је као главна казна 
предвиђена казна затвора > 10 година; 

3.  за законског заступника – Уверење   
       надлежне полицијске управе МУП-а   
       –извод из казнене евиденције 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
1. Уверење надлежне полицијске  управе МУП-а – извод 

из казнене евиденције. 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

1. Уверење надлежне полицијске  управе МУП-а – извод 
из казнене евиденције. 

(Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца пре 
отварања понуда). 
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3. Да је понуђач измирио  доспеле 
порезе, доприносе и друге дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији. 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да су измирени доспели порези, доприноси и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; 
или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 

2. Уверење  Секретаријата за финансије- Управа јавних 
прихода да су измирене доспеле обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода. 

(Потврде не смеју бити старије од два месеца пре 
отварања понуда). 

4.да  понуђач има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет набавке, 
ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом 

-Лиценца за снабдевање природним гасом издата од  
Агенције за енергетику. 

5. Да понуђач поштује обавезе које 
произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 

- Изјавa Понуђача (Образац 8. Конкурсне документације – 
Изјава о испуњености услова из члана 75. Став 2. Закона о 
јавним набавкама) 
 

              
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који  води Агенција за привредне регистре није дужан да приликом 
подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тачка 1. До 3. 
Закона о јавним набавкама. Као доказ о испуњености обавезних услова довољно је приложити копију Решења о 
успису у регистар понуђача издату од стране АПР-а.За испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Закона о 
јавним набавкама понуђач је дужан да уколико је доказ на страном језику достави превод истог.  
Докази из тачке 2 и 3 не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
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.  

 
 

 Докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама а наручилац може пре доношења одлуке 
о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије  за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
Ако понуђач у остављеном , примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид доказе из 
става 1. и 2. овог члана (79.ЗЈН) наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, 
ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни  на интернет страницама  надлежних органа 
уколико наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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. 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 до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин.  
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    5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 Обавезна садржина понуде 

Понуда се сматра прихватљивом и потпуном ако понуђач поднесе: 
а) докази о испуњености услова из чл.75 ЗЈН (део 4. конкурсне документације)  
б) изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

в) Лиценца за снабдевање природним гасом  издата од  Агенције за енергетику   
г)образац подаци о понуђачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан 

(прилог 6.1.) 
 образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди ако понуђач подноси   

заједничку понуду  (прилог 6.2.)  
образац подаци о подизвођачу , уколико понуђач делимично извршење набавке поверава 

подизвођачу (прилог 6.3) 
            д)образац понуде са спецификацијом; 
            Образац понуде понуђач мора да попуни по свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у понуди наведени. 
            ђ)  изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да је понуду понео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

е)   модел уговора, 
 Понуђач мора да попуни модел уговора по свим ставкама који се односе на понуђача, 
овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином  модела уговора. 
 ж)  образац трошкова припреме понуде (образац попуњава понуђач у складу са чл.88 ЗЈН и 
чл. 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања тих услова).   
             

Самостално подношење понуде 
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди  нити да учествује у више заједничких понуда. 
           Ако понуђач подноси понуду самостално овлашћено лице понуђача потписује и оверава  
печатом све обрасце. 
 Наручилац ће сагласно члану 87. ст. 5. ЗНЈ одбити све понуде које су поднете супротно 
напред наведеном. 
   

Група понуђача 
 Понуду може поднети група понуђача.  .  
 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1) до 3) ЗНЈ, а додатне услове испуњавају заједно. 
 Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗНЈ дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи : 

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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Задруга може поднети понуду 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 
уговора о јавној  набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
 
 
 
 
Подношење понуде са подизвођачем 
Понуђач може реализовати предмет набавке и преко подизвођача. 
Уколико реализује набавку преко подизвођача, понуђач је у обавези и да наведе проценат 

укупне вредности набвке који ће поверити подизвођачу  а који не може бити већи од 50% као и део 
предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача а уколико  уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвоађач  ће бити наведен у уговору.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне набавке, без обзира на 
број подизвођача. 
 Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном 
наручилац ће раскинути уговор и реализовати средство обезбеђења осим ако би раскидом 
претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције – чл.80. став 12. и 13. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 
бр.124/12, „Сл. гл. РС“ бр.14/15 и „Сл. гл. РС бр.68/15“). 

     Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 
чл.75. став 1.тачка 1) до 4) закона о јавним набавкама а доказ о испуњености услова из чл.75. став 
1. тачка 5. овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извшење дела 
јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити 
обавезан услов из чл.75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач меже доказати  испуњеност тог 
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.   
  
 Језик 

Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити састављена на 
српском језику. 
 
 Место испоруке 
              Испорука природног гаса биће извршена на мерним местима наручиоца у Специјалној 
болници за рехабилитацију «Русанда» у Меленцима, ул. Бања Русанда бб која су прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији  II,  група- неравномерне потрошње . 
 Понуђач је комплетно (100%) балансно одговоран до место примопредаје наручиоцу. 
 
       Измене и допуне конкурсне документације 

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном 
чланом 63.ЗЈН. Наручилац је дужан да без одлагања измене и допуне објави на Порталу јавних 
набавки и својој интернет страници. 
  
  Додатне информације и појашњења конкурсне документације 
        Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗНЈ и Закона 
о изменама и допунама ЗЈН. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде. Захтеви упућени електронском поштом, у времену од 07:00-
14:00 часова сматраће се да су приспели тог дана. Уколико је захтев послат после наведеног 
времена, сматраће се да је приспео наручиоцу следећег радног дана. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и Интернет страници . 
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Питања треба упутити на адресу наручиоца уз напомену  «ПОЈАШЊЕЊА - јавни позив 
бр.__________, партија бр.________ » или на електронску пошту лица за контакт одређеног овом 
конкурсном документацијом.  
   
      Додатна објашњења и исправке после отварања понуде 
 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача. 
 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.     
               Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између  
јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком 
рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
        
            Израда понуде 

Облик понуде 
 Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 
 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац који је саставни 
део конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати јасно, недвосмислено, откуцани 
или читко попуњени на преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације, у супротном 
понуда ће бити одбијена. 
 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 Свака учињена исправка, бељење, подебљавање  и сл. морају бити оверени печатом и  
потписом од стране овлашћеног лица понуђача. 
 Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, понуђач означава у 
горњем десном углу ознаком „поверљиво“. Сагласно чл. 14.ЗНЈ неће се сматрати поверљивим 
цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања 
понуде. 
 Понуђач понуду подноси у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити 
да ли је затворена онако како је предата. 
 Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. 
 
 Валута  
 Цена у понуди треба да буде изражена у динарима са и без пореза на додату вредност.
 Цена обухвата цену природног гаса са свим пратећим трошковима (као што је транспорт, 
испорука, царина, осигурање и друго).  
 
             Услови и начин плаћања 
 Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана промета за  испоручене количине 
природног гаса, за обрачунски период, коју испоставља добављач на основу документа којим 
наручилац и добављач (односно купац и снабдевач) потврђују испоручене количине природног 
гаса. Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом 
промета сматра последњи дан у месецу. Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас у 
року од 10 дана од датума промета. 
 Уколико је плаћање авансно, понуда ће бити одбијена. 
 
                
              Рок испоруке, количина и квалитет природног гаса 
             Испорука се врши непрекидно,  у период од 12 месеци ,  од 08:00h пре подне и завршава се 
у 08:00 h следећег  дана. 

Утврђивање испоручених количина гаса врши се на месту испоруке најмање једном 
месечно, за гас испоручен у току претходног месеца, као и при промени цене гаса или евентуалној 
промени услова испоруке у складу са Уговором и Законом и прописима донетим на основу Закона.  
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  Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са 
Правилима.  
  Гас који се испоручује Купцу мора да испуни услове у погледу састава, доње топлотне 
вредности, притиска, Wobbe индекса и других својстава природног гаса утврђених прописима и 
Правилима Оператора система на чијем се систему налази уговорено место испоруке.  

 Гас који је се испоручује Купцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце 
које производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и слично.  
  Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред испоручене количине на 
стандардним условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса за обрачунски период.  
 
  Важење понуде 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. 
 У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 
             Уколико дође до промене цене добара која су предмет јавне набавке одлуком надлежних 
органа у Републици Србији наручилац ће прихватити промену цене и пре истека рока важења 
понуде. 
 
              Одбијање понуда 

Биће разматране само прихватљиве понуде, понуде које су благовремено предате и које у 
потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације. 

Неприхватљиве и неблаговремене понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене, 
односно враћене. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу  на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 
            Понуда са варијантама 

Понуђач не може поднети понуде са варијантама. 
Понуда са варијантама биће одбијена. 

              
            Врста критеријума за избор најповољније понуде 
 Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.  
            У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом, предност ће имати она 
понуда која има дужи рок  плаћања. У случају исте дужине рока плаћања предност ће имати она 
понуда која је има дужи рок важења понуде. 
 
           Одлука о додели уговора 
         Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року двадесетпет  од дана отварања понуде. 
         У случајевима из чл. 109. ЗНЈ, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 
 
               Заштита права понуђача 

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 ако овим законом није другачије одређено. 
 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке 
мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана  пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Овог члана, сматраће се благовременим 
уколико је поднет  најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Одредбе ст.3 и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није 
учествовао у том поступку. 
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После доношења одлуке о додели уговора , одлуке о закључењу оквирног споразума, 
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка рок за подношење  захтева за 
заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН а пет дана у поступку јавне 
набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у 
скалду са чл.40a овог закона.  
 Захтевом за заштиту права се не могу оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
ЈН ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово  подношење  пре 
истека рока за подношење  захтева из ст.3 и 4.  oвог члана, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 

Ако је у истом  поступку јавне набaвке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње за које је подносилац захтева 
знао или могао знати  приликом подношења предходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
скалду са одредбама чл.150 овог закона.  
          Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 840-
30678845-06  шифра плаћања: 153 или 253 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. 
Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, прималац: Буџет Републике Србије. 
уплати таксу од :  
- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 
- 120.000.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара. 
 
 
            Обавештење о закључењу уговора 
 Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,  
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за заштиту права у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) Закона. 
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                                            6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку бр. 61/2019, достављамо вам  
Понуду број ____________за испоруку природног гаса 
 
 
Понуду дајемо (заокружити и попунити)  :  
а) самостално (назив понуђача, адреса, пиб,матични бр.лице за контакт) ______________________ 
____________________________________________________________________________________ 
б) заједничка понуда (група понуђача-назив понуђача, адреса, пиб,матични бр.лице за контакт-за 
сваког понуђача) ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 ц) са подизвођаче (назив понуђача, адреса, пиб,матични бр.лице за контакт) __________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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   Планирана – процењена потрошња по месецима 
 

Наручилац:  ОШ „Кадоњача“ 
ПИБ: 101190321 
МБ:07271107 
ТР:840-778660-05 
 
 
Планирана – процењена потрошња по месецима ( ОВУ ТАБЕЛУ ПОПУНИТИ НА ОСНОВУ 
ПРОШЛОГОДИШЊЕ ПОТРОШЊЕ) 
 

Месец Количина у m3 
 

Јануар 
3.276 

 
Фебруар 

3.468 

 
Март 

3.398 

 
Април 

159 

 
Мај 

/ 

 
Јуни 

/ 

 
Јули 

/ 

 
Август 

/ 

 
Септембар 

/ 

 
Октобар 

708 

 
Новембар 

2.658 

 
Децембар 

2.753 

 
 Оквирна  потрошња на годишњем нивоу: 16.420 
 
 
Цена природног гаса по м3 __________________________________________________ 

Остали трошкови    _________________________________________________________ 

Укупна вредност без пдв-а ___________________________________________________ 

ПДВ _____________________________________________________________________ 

Укупна вредност са пдв-ом  _________________________________________________ 
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Наручилац:ОШ „Вук Караџић“ Лозница 
ПИБ:101190348 
МБ:07120427 
ТР:840-473660-04 
 
 
                                     Планирана – процењена потрошња по месецима  
 

Месец Количина у m3  
 

Јануар 
5.487 

 
Фебруар 

4.957 

 
Март 

5.646 

 
Април 

1.673 

 
Мај 

0 

 
Јуни 

0 

 
Јули 

0 

 
Август 

0 

 
Септембар 

0 

 
Октобар 

2.012 

 
Новембар 

4.373 

 
Децембар 

3.855 

 
 
 
 Оквирна потрошња на годишњем нивоу  28.000  m3  
 
 
Цена природног гаса по м3 __________________________________________________ 

Остали трошкови    _________________________________________________________ 

Укупна вредност без пдв-а ___________________________________________________ 

ПДВ _____________________________________________________________________ 

Укупна вредност са пдв-ом  _________________________________________________ 
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Наручилац: ОШ „ Доситеј Обрадовић“ Клупци 
ПИБ: 101189615 
МБ:07120303 
ТР: 840-461660-17 
 
 
                                     Планирана – процењена потрошња по месецима  
 

Месец Количина у m3  
 

Јануар 
8830 

 
Фебруар 

4983 

 
Март 

3092 

 
Април 

1688 

 
Мај 

1099 

 
Јуни 

- 

 
Јули 

- 

 
Август 

- 

 
Септембар 

- 

 
Октобар 

1992 

 
Новембар 

3894 

 
Децембар 

7332 

 
 Оквирна  потрошња на годишњем нивоу: 32.910 m3 
 
Цена природног гаса по м3 __________________________________________________ 

Остали трошкови    _________________________________________________________ 

Укупна вредност без пдв-а ___________________________________________________ 

ПДВ _____________________________________________________________________ 

Укупна вредност са пдв-ом  _________________________________________________ 
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Наручилац: ОШ „Петар Тасић“ Лешница  
ПИБ: 101188704 
МБ: 07120281 
ТР: 840-45660-15 
 
 
                                     Планирана – процењена потрошња по месецима  
 

Месец Количина у m3  
 

Јануар 
12526 м3  

 
Фебруар 

13487 м3  

 
Март 

12074 м3  

 
Април 

1441 м2  

 
Мај 

0 

 
Јуни 

0 

 
Јули 

0 

 
Август 

0 

 
Септембар 

0 

 
Октобар 

3283 м3  

 
Новембар 

7233 м3  

 
Децембар 

12735 м3  

 
 
 
 Оквирна  потрошња на годишњем нивоу 62769 м3 

 
 
 
 
 
 
 
Цена природног гаса по м3 __________________________________________________ 

Остали трошкови    _________________________________________________________ 

Укупна вредност без пдв-а ___________________________________________________ 

ПДВ _____________________________________________________________________ 

Укупна вредност са пдв-ом  _________________________________________________ 
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               Напомена:Количине природног гаса дате у обрасцу понуде су оквирне и служе наручиоцу 
како би извршио стручну оцену понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Количине 
природног гаса за обрачун одређују се на основу остварене потрошње наручиоца на месту 
примопредаје. 
 
 
 
 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО НАРУЧИОЦИМА  
 
 Назив наручиоца   Оквирна 

количина  
Јед. Цена    
по м3 

Укупно са пдв-ом Укупно без пдв-а 

1. Наручилац ОШ 
„Кадињача“ 

16.420 
м3 

   

2. Наручилац ОШ''Вук 
Караџић'' 

28.000   
м3 

   

3. Наручилац ОШ''Доситеј 
Обрадовић'' 

32.910 
м3 

   

4 ОШ „Петар Тасић“ 
Лешница 

62769  
м3 

   

 
 
 
 
 
Услови и начин плаћања : ______________________________________________________ 
 
 
Место и  рок испоруке : Мерно место наручиоца.   
 
Важност понуде: _____________________________________________________________________ 
(Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде) 
 
 
 
 
Место и датум : __________________               Понуђач:  _____________________  (потпис и печат) 
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ПРИЛОГ  6.1. 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
Назив понуђача:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адреса понуђача: ____________________________________________________________ 

Лице за контакт: _____________________________________________________________ 

Електронска адреса лица за контакт:  ___________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________ 

Телефакс: ___________________________________________________________________ 

Порески број понуђача (ПИБ): _________________________________________________ 

Матични број понуђача: ______________________________________________________ 

Обвезник ПДВ-а :                 ДА       НЕ       (заокружити)           

Број текућег рачуна: __________________________________________________________ 

Лице овлашћено за потписивање уговора: _______________________________________ 

 

Врста правног лица (заокружити) :                              а) микро,  
 
                                                                                                б) мало,  
 
                                                                                                ц) средње,  
 
                                                                                               д) велико,  
 
                                                                                               е) физичко лице 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум: ___________________                                                         П о н у ђ а ч: 
                                                                                                                 __________________ 
                                                                                                                    /печат и потпис/ 
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ПРИЛОГ  6.2. 
 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
Назив понуђача:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Адреса понуђача: ___________________________________________________________________ 

Лице за контакт: ____________________________________________________________________ 

Електронска адреса лица за контакт:  __________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________________ 

Телефакс: __________________________________________________________________________ 

Порески број понуђача (ПИБ): ________________________________________________________ 

Матични број понуђача: ______________________________________________________________ 

Обвезник ПДВ-а :                 ДА       НЕ       (заокружити) 

 Број текућег рачуна: ________________________________________________________________ 

Лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора:____________________________ 

Део уговора који извршава _____________________________________________________________ 
 

Врста правног лица (заокружити) :                              а) микро,  
 
                                                                                                б) мало,  
 
                                                                                                ц) средње,  
 
                                                                                               д) велико,  
 
                                                                                               е) физичко лице 
 
 
 
Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду-група понуђача, 
у којем случају је потребно да се образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди-групи понуђача 
                    
 
 
 
 
Место и датум: ___________________                                                         П о н у ђ а ч: 
                                                                                                                 __________________ 
                                                                                                                    /печат и потпис/ 
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ПРИЛОГ  6.3. 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 
Назив подизвођача:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Адреса подизвођача: ____________________________________________________________ 

Лице за контакт: _______________________________________________________________ 

Електронска адреса лица за контакт:  ______________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Телефакс: _____________________________________________________________________ 

Порески број подизвођача (ПИБ): _________________________________________________ 

Матични број подизвођача: ______________________________________________________ 

Обвезник ПДВ-а :                 ДА       НЕ       (заокружити) 

 Број текућег рачуна: __________________________________________________________ 

Лице овлашћено за потписивање уговора: __________________________________________ 

Врста правног лица (заокружити) :                              а) микро,  
                                                                                                б) мало,  
                                                                                                ц) средње,  
                                                                                                д) велико,  
                                                                                                е) физичко лице 
 
У укупној вредности понуде подизвођач ______________________________________________ 
            (пословно име подизвођача) 
 
Учествује у _______________________________________________________________________ 
         навести у чему се састоји учествовање подизвођача  
 
износи _______________________ % вредности понуде (не може бити већи од 50%) или у износу   
 
 од __________________________без пдв-а 
 
 
 
Напомена: Образац попуњавају само они подносиоци понуде који понуду подносе са подизвођачем.  
Уколико подносилац понуде наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, 
попунити за сваког подизвођача. 
                    
 
Место и датум: ___________________                                                         П о н у ђ а ч: 
                                                                                                                 __________________ 
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                                                                                                                       /печат и потпис/ 
                                                                                                               
 
                                                                                                                    П о д и з в о ђ а ч: 
                                                                                                                 __________________ 
                                                                                                                       /печат и потпис/ 
 
 
 
 
 
                     7.  МОДЕЛ УГОВА 
Број:  
Датум:  
 
 На основу одредаба Закона о јавним набавкама  ("Сл. Гласник РС" 124/12, „Сл. гл. РС“ бр.14/15 и 
„Сл. гл. РС“ бр.68/15“)  по спроведеном отвореном поступку , ЈН бр.61/2019, дана  ____________ године, 
закључује се следећи 

 
 

       
 

 Закључен између: 
1. 

1. Наручилац ОШ „Кадињача“ ПИБ: 101190321 
2. МБ:07271107 
3. ТР:840-778660-05 
4.  
5. Наручилац ОШ  „Вук Караџић“ ПИБ: 101190348 МБ:07120427 ТР:840-473660-04 
6. Наручилац ОШ''Доситеј Обрадовић'' ПИБ: 101189615 , МБ:07120303,ТР: 840-461660-17  
7. ОШ „Петар Тасић“ Лешница ПИБ: 101188704, МБ: 07120281, ТР: 840-45660-15 
8.  

2.___________________________________________________________ са седиштем у 
____________________________________ ул. ____________________ бр. ___, кога заступа 
директор: ____________________ у (даљем тексту: снабдевач), матични број: _____________, 
порески идентификациони број : _______________________. 

 
Заједнички назив за стране учеснице у овом правном послу је: уговорне стране. 

 
Члан 1. 

 Предмет Уговора је купопродаја природног гаса под условима и на начин утврђен Законом о енергетици 
(''Сл. гласник РС'', бр. 145/14, у даљем тексту: Закон), Уредбом о условима за испоруку природног гаса (''Сл. 
гласник РС'', бр. 47/06, 3/10, 48/10, у даљем тексту: Уредба), Правилима о раду транспортног система 
оператора транспортног система и Правилима о раду дистрибутивног система оператора дистрибутивног 
система чији се системи користе за снабдевање гасом (у даљем тексту: Правила), Правилима о промени 
снабдевача (''Сл. гласник РС'', бр. 65/15 и 10/17) и другим прописима, као и актима Снабдевача. 

Природни гас је одређен у спецификацији понуде Снабдевача бр. ______________ од _______________  
године, заведене код наручиоца под бројем __________________ од __________________ године, са ценом 
која је саставни део његове понуде у укупном износу од _______________________________ динара са пдв-
ом ( словима : ______________________________________________________________________________ )  
односно заједничкој понуди и Споразуму групе понуђача који је саставни део заједничке понуде 
бр.___________ од ________________ године заведена код наручиоца под бројем _________________ дана 
________________године која је саставни део овог уговора. На основу закљученог Споразума 
____________________ од ____________________ године, ради учешћа у поступку јн за набавку природног 
гаса, споразумне стране сагласиле да у предметној набавци наступа фирма 
_______________________________________________________ из ___________________________________  
ул. _________________________________________ бр. ______________ и буде носилац и гарант извршења 
посла.  

Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора ____________________________________________ 
поверио подизвођачу ____________________________________________ ПИБ  _________________________ 
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матични број ____________________________ а која чини _____________________________ % од укупно 
уговорене вредности.  

Обавезе наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише 
до износа финансијских средстава која ће наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  
     Купац има право да током трајања предметног уговора повећа обим предмета набавке без спровођења 
поступка јавне набавке, с тим да се у том случају вредност уговора може повећати максимално до 5 % од 
укупне вредности без пдв-а наведене у чл.2 овог уговора.  

Понуда снабдевача у свему одговора захтевима из конкурсне документације.  
 

Члан 2. 
Поједини изрази који се користе у Уговору имају следеће значење: 
1) гасна година - период од 1. јула једне године у 8:00 часова по средњoевропском времену до 1. јула у 

8:00 часова по средњoевропском времену следеће године; 
2) гасна недеља - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену 

првог дана календарске недеље и завршава се у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену 
првог дана следеће календарске недеље; 

3) гасни дан - временски период од 24 часа који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском 
времену било ког дана и завршава се у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену следећег 
дана; приликом преласка са "зимског времена" на "летње време" и обрнуто, дан ће чинити 23 или 25 
сати, у зависности од случаја; 

4) гасни месец - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену 
првог дана календарског месеца и завршава се у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену 
првог дана следећег календарског месеца;  

5) густина - однос масе и запремине гаса (Kg/m³) при температури од 15 °C и притиску од 1.01325 bar; 
6) дистрибуција природног гаса - преношење природног гаса преко дистрибутивног система ради 

испоруке природног гаса крајњим купцима, односно другом дистрибутивном систему,  а не обухвата 
снабдевање природним гасом; 

7) доња топлотна вредност (Hd) - количина топлоте која настаје потпуним сагоревањем једног кубног 
метра сувог гаса на константном притиску (1,01325 bar, Tn = 288,15 K), при чему су продукти сагоревања 
охлађени до температуре изнад тачке рошења водене паре, па се водена пара из продуката сагоревања не 
кондензује; температура од 15°C је референтна температура за одређивање топлотне вредности; доња 
топлотна вредност је дефинисана важећим стандардом SRPS EN ISO 6976 и изражава се у КЈ/m³;  

8) календарска година - период од 1. јануара једне године у 8:00 часова по средњoевропском времену до 
1. јануара у 8:00 часова по средњoевропском времену следеће године; 

9) крајњи купац - правно или физичко лице или предузетник који купује природни гас за своје потребе; 
10) молски проценат - проценат количине супстанце која садржи толико молекула колико има атома у 12 

грама угљениковог изотопа C12; 
11) оператор дистрибутивног система природног гаса или ОДС - енергетски субјект који обавља делатност 

дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом за природни гас и одговоран је за 
рад, одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, његово повезивање са другим 
системима и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни потребе за дистрибуцијом 
природног гаса на економски оправдан начин; 

12) оператор система или ОС - оператор транспортног система природног гаса, оператор дистрибутивног 
система природног гаса и оператор складишта природног гаса; 

13) оператор складишта природног гаса или ОСС - енергетски субјект који обавља делатност складиштења 
и управљања складиштем природног гаса и одговоран је за рад, одржавање и развој складишта природног 
гаса; 

14) оператор транспортног система природног гаса или ОТС -  енергетски субјект који обавља делатност 
транспорта природног гаса и управљања транспортним системом за природни гас и одговоран је за рад, 
одржавање и развој транспортног система на одређеном подручју, његово повезивање са другим 
системима и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни потребе за транспортом природног 
гаса на економски оправдан начин; 

15) потпуно снабдевање - продаја природног гаса код које количина природног гаса за обрачунски период 
није утврђена уговором о продаји, већ крајњи купац има право да одреди количину, на основу остварене 
потрошње на месту примопредаје; 

16) природни гас или гас - означава угљоводонике или смешу угљоводоника и других гасова (највећим 
делом метана) који је на температури од 15 °C и на апсолутном притиску од 1.01325 bar претежно у 
гасовитом стању; 

17) радни дан - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену било 
ког дана осим суботе, недеље или државног празника и завршава се у 8:00 часова пре подне по 
средњoевропском времену следећег дана;  

18) релативна густина природног гаса - однос густине природног гаса и густине ваздуха при једнаким 
условима температуре и притиска, односно при температури од 15°C и притиску од 1.01325 bar; 
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19) сведени кубни метар (Sm³) - означава протеклу запремину природног гаса која се изражава у 
запреминској јединици Sm³, доње топлотне вредности од 33.338,35 kJ/m³, при температури сагоревања 
од 15°C и температури мерења запремине од 15°C и притиску од 1.01325 bar (1 Sm³ = 33,33835 MJ);  

20) снабдевање природним гасом - продаја природног гаса купцима за њихове потребе или ради препродаје; 
21) стандардни кубни метар (m³) - означава количину природног гаса израженог на стандардним условима, 

при температури од 15°C и притиску од 1.01325 bar, према SRPS EN ISO 14532;  
22) транспорт природног гаса - преношење природног гаса транспортним системом до крајњих купаца или 

другог транспортног система, дистрибутивних система или складишта природног гаса, а не обухвата 
снабдевање; 

23) Wobbe индекс доњи - означава доњу топлотну вредност подељену квадратним кореном релативне 
густине.  

 
Члан 3. 

Уговореном испоруком гаса сматра се максимална часовна потрошња у складу са издатим Решењем о 
одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса (у даљем тексту: Решење), односно остварена потрошња 
Kупца на месту примопредаје. 

Купац је упознат да уговарање испорука гаса, као и уговарање капацитета за транспорт и дистрибуцију 
гаса  Снабдевачу стварају трошак који Снабдевач не може да надокнади уколико дође до раскида уговора од 
стране Купца.  

 

Члан 4. 
 Снабдевач гасоводом испоручује гас Купцу на паритету место испоруке (МИ) Купца које је наведено у 

Решењу и представља мерни уређај.  
Члан 5. 

Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или више мерних 
уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Купца. 

 
Члан 6. 

Снабдевач је дужан да почне са испоруком гаса Купцу у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 
Уговора, под условом да Купац испуњава обавезе утврђене Уговором, Законом и Уредбом. 

 

Члан 7. 
Гас који се испоручује мора да испуни услове у погледу притиска, састава, топлотне вредности, Wobbe 

индекса и других својстава природног гаса утврђених прописима и Правилима ОС на чијем се систему налази 
уговорено место испоруке. 

Гас који се испоручује Купцу мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у границама од 42-46 MJ/m³.  
    Својства гаса морају бити у складу са следећим вредностима: 
 
 

Хемијски састав 

метан C1  мин. 90 молска процента 

етан C2  макс. 4 молска процента 

пропан C3, бутан C4...  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°C (на 40 bar g)  

Доња топлотна вредност 33.500 + / - 1.000 kJ/m³  

Гас који је се испоручује Купцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце које производе 
смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и слично. 

Снабдевач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса издат од стране 
акредитоване лабораторије и да предметни извештај достави Купцу након достављеног  захтева. 

 Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред количине на стандардним условима, наведе и 
доњу топлотну вредност испорученог гаса утврђену за обрачунски период. 

 

Члан 8. 
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 Количина испорученог гаса се утврђује мерењем протекле запремине, састава, квалитета, температуре гаса и 
атмосферског притиска на уговореном месту испоруке, а доња топлотна вредност се утврђује анализом 
узорака узетих на утврђеном месту узорковања. 

Количина испорученог гаса изражава се у Sm3. 
Члан 9. 

 Уговорне стране су сагласне да се утврђивање испоручених количина гаса врши на месту испоруке 
најмање једном у току обрачунског периода који не може бити дужи од 31 (тридесетједан) дан, као и при 
промени цене гаса или при евентуалној промени услова испоруке у складу са Уговором, Законом и 
прописима донетим на основу Закона. 

Члан 10. 
Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са Правилима. 

 
 

Члан 11. 
У случају када мерни уређај није мерио количине гаса, или је регистровање било непотпуно, као и у другим 

случајевима утврђеним Уредбом, невалидни мерни подаци се коригују на основу процене количина у складу са 
Правилима. 

 
Члан 12. 

Купац и Снабдевач имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног уређаја у складу са 
Правилима, 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 у складу са Правилима.  

 
Члан 13. 

Цена гаса утврђује се на основу цене коју снабдевач добије од ЈП „ ЈП Србијагас“ ( Улазна цена гаса) . На 
улазну цену гаса додају се следећи  трошкови:  маржа и оперативни трошкови  трговине на мало и трошкови 
приступа  систему  за транспорт и дистрибуцију  гаса , који се обрачунавају  у складу са важећим 
ценовником  снабдевача, по регулисаним ценама. 

Јединична цена гаса у моменту достављања понуде   износи ________ динара  без пдв-а, односно 
_____________динара са пдв-ом.  

 
Оквирна вредност уговора по наручиоцима на годишњем нивоу: 
 

 Назив наручиоца   Оквирна 
количина  

Јед. Цена    
по м3 

Укупно са пдв-ом Укупно без пдв-а 

1. Наручилац ОШ „Кадињача“ 16.420 
м3 

   

2. Наручилац ОШ''Вук Караџић'' 28.000   
м3 

   

3. Наручилац ОШ''Доситеј 
Обрадовић'' 

32.910 
м3 

   

4 ОШ „Петар Тасић“ Лешница 62769  
м3 

   

 
   

Члан 14. 
За испоруку гаса користе се системи за  транспорт и дистрибуцију гаса. 
Цене приступа систему за  транспорт и дистрибуцију гаса у Републици Србији су регулисане, одобрене 

од стране надлежног органа и исказане по тарифама: 
 

 
Члан 15. 

Снабдевач се обавезује да о промени услова продаје обавести Купца у разумном року пре примене 
измењених услова продаје, изузев у случају давања Купцу повољнијих услова продаје, при чему се 
обавештењем сматра и објављивање информације преко средстава јавног информисања. 

 
 

Члан 16. 
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Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном у току обрачунског периода који не може бити 
дужи од 31 (тридесетједан) дан, при чему је датум промета датум очитавања количине испорученог гаса на 
уговореном месту испоруке у складу са прописима, однoсно датум ванредног очитавања при евентуалној 
промени услова испоруке. 

Снабдевач  је  обавезан да фактурише испоручени гас у року од 10 (десет) дана од датума промета. 
Уколико уговорени датум доспећа пада на нерадни дан, а нерадним даном се поред недеље и државних 

празника сматрати и субота, исти се преноси на први наредни радни дан. 
Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу писаним путем у року од 8 

(осам) дана од датума пријема рачуна, у противном сматра се да је рачун прихваћен од стране Купца у 
целости. 

 
Члан 17. 

Средства за реализацију овог Уговора у току 2019/2020 
Средства за реализацију овог уговора  обезбеђена су Одлуком о  буџету града Лознице за 2019. 
(''Службени лист  града''  број 18/18).  
  „Обавезе које доспевају наредне буџетске године биће реализоване највише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетског години.“  
У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете и  немогућности преузимања  и плаћања 
обавеза  од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 18. 
 
У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, и тиме проузрокује штету другој 

уговорној страни, дужна је да штету надокнади.  
Члан 19. 

Уколико Купац не измирује своје уговорне обавезе, Снабдевач има право да обустави даљу испоруку гаса 
под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим у складу са Законом. 

Обуставом испоруке из става 1. овог члана, не престаје Уговор, а у периоду обуставе испоруке, Купац 
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 Купца ће бити искључен са система 
под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона. 

Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Купац и дужан је да их плати у складу са 
издатим задужењем Снабдевача. 

Члан 20. 
У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Купац је дужан да поред главнице плати Снабдевачу и 

камату у висини законске затезне камате у складу са достављеним обрачуном Снабдевача у року од 8 (осам) 
дана од дана испостављања истог. 

Плаћање се урачунава према реду доспевања рачуна на наплату. Уколико Купац 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. 

 
Члан 21. 

У случају краткотрајних поремећаја у снабдевању гасом услед хаварија, непредвиђених околности на 
гасоводном систему и других околности које за последицу имају смањење испоруке, у циљу очувања 
сигурности гасоводног система примењиваће се мере ограничења прописане Уредбом и Законом.  

 

 
 

Члан 22. 
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. 
 

Члан 23. 
Снабдевач има право да Купцу обустави испоруку гаса у случајевима и под условима утврђеним 

Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона. 
Купцу се може обуставити испорука гаса и на његов писмени захтев, под условима утврђеним Законом и 

Уредбом.  
 

Члан 24. 
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Измене и допуне овог уговора закључују се искључиво у писаној форми: 
1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Снабдевача, 
2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Снабдевача, ОТС, ОДС или ОСС.  
Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистрибутивних система који се користе 

за испоруку гаса до места примопредаје Купцу, продајна цена се мења по аутоматизму у складу са 
одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати изменом или допуном Уговора. 

 
Члан 25. 

Уговор се закључује на одређено време до 12 месеци, с тим да се може и пре раскинути писаном изјавом 
сваке уговорне стране, под условима и на начин прописан законом, важећим прописима и овим Уговором.  

Уговор престаје да важи истеком уговореног рока из претходног става, осим уколико уговорне стране 
пре истека уговореног рока сагласном вољом у писаном облику, продуже његово важење. 

Oтказни рок је 60 (шездесет) дана од датума настанка писменог раскидног захтева, односно период, који 
је потребан да уговорне стране испуне своје уговорне обавезе. 

Страна која раскида Уговор је дужна да претходно испуни своје доспеле новчане уговорне обавезе или 
се у супротном Уговор неће сматрати раскинутим. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Снабдевач пре закључења овог уговора обавестио Купца о 
могућностима промене снабдевача у складу са Законом. 
       Промена снабдевача врши се у поступку, под условима и у роковима утврђеним Правилима о промени 
снабдевача. 

 

Члан 26. 
Уговорна страна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе одмах писмено обавести 

другу уговорну страну уз доставу релевантних доказа. 
Уколико због промене прописа, oдлука надлежних органа или активности једне или обе уговорне стране, 

дође до промене правног статуса, обавезе настале из овог уговора аутоматски прелазе на правне следбенике.  
Преношење права врши се у року од 5 (пет) дана када правни следбеник обавести другу уговорну страну 

да замењује правног предходника у Уговору и о томе пружи потребне доказе. 
 

Члан 27. 
Уговорна страна која буде иницирала пренос права и обавеза обавестиће другу уговорну страну о томе 

благовремено, уз истовремено достављање података и докумената који се односе на пренос права и обавеза и 
који доказују да ће преузималац права и обавеза бити способан да у потпуности извршава обавезе које 
преузима на основу Уговора.  

Члан 28. 
Уколико код једне од уговорних страна дође до промене у правном статусу која ограничава или спречава 

ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених овим уговором или ограничава или спречава 
преузимање одговорности, та уговорна страна дужна је да без одлагања писмено обавести другу уговорну 
страну и да на њен захтев уговори правног следбеника.  
   

Члан 29. 
Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором, а у супротном 

уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 

Члан 30. 
Снабдевач и Купац се обавезују да чувају као пословну тајну комерцијалне, техничке, финансијске и 

друге податке који су им доступни у реализацији овог уговора. 
 
 
 

Члан 31. 
За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису Уговором посебно 

регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, као и 
прописа из члана 1. овог уговора.  

Члан 32. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну, 

протумачен и у знак сагласности потписан.  
 
 

КУПАЦ           СНАБДЕВАЧ 
 
 

_________________________           _______________________________ 
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________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 

              
 
 

                      8.Образац изјаве понуђача  о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2.  ЗЈН  
 
 

    На основу члана 75. ст.2.  Закона о јавним набавкама („Сл.Гл. РС“ број 124/12, „Сл. гл. РС“ 
бр.14/15 и „Сл. гл. РС бр.68/15“),    

 __________________________________________________________________________________                                                               
                                            (назив и седиште понуђача) 

 

даје следећу: 

 

 

И З Ј А В У 

                             

У поступку ЈН бр. _______ за  набавку природног гаса под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу наводимо  да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немамо 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   

   
 

 

 

 

 

Место:_____________                            М.П.                                ______________________________ 

Датум: ____________                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 
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                                   9.Образац изјаве понуђача о независној понуди  
 
 

  На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гл. РС“ број 29/2013, бр.86/2015) 
_____________________________________________________________________________________                                           

                                            (назив и седиште понуђача) 

даје следећу: 

 

И З Ј А В У 

                            ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду за 
набавку природног гаса  у отвореном поступку бр.61/2019. поднели независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.   

 

 

 

 

 

Место:_____________                            М.П.                                ______________________________ 

Датум: ____________                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 
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                                                                10.Образац трошкова припреме понуде  
 
 

                На основу члана 88.став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 
бр.124/12, „Сл. гл. РС“ бр.14/15 и „Сл. гл. РС бр.68/15“) а сходно чл. 5. Став 10. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима  јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова (Службени гласник РС бр. 29/2013, бр.86/2015)  

  
 ________________________________________________________________________________                                                                 

                                            (назив и седиште понуђача) 

 

доставља :  

 

 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Врста трошка Износ трошка  у РСД 

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 

 
 

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.  
 
Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде. 
 
 
 
У _____________________ 
Дана ___________________   
 
      М.П.                                         Овлашћено лице : 
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                                                                                                       ________________________ 
 
 


