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Техничка школа,Кнеза Милоша бб 
 

ЈАВНА НАБАВКА – бензин и дизел 
 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2 
 
 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15  и 68/15), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 2/2016 , припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – бензин и дизел за потребе обуке вожње 

ученика  
ЈН бр 2/2016  

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 2 
II Подаци о предмету јавне набавке 2 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
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IV 

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

 
 

3,4,5 

 
 

V 

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
6,7,8,9,10 

VI Образац понуде 11,12 

VII Образац изјаве о независној понуди 13 

VIII Модел уговора 14 и 15 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
                                                                     
 
 
1.Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац: Техничка школа Ћуприја  
Адреса: Кнеза Милоша бб 
Maill: tehnickaskola035@open.telekom.rs  
         tehnickaskola035@gmail.com 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број  2/2016 су  добра – бензин и дизел  за потребе обуке 
вожње редовних  ученика саобраћајне струке школе. 
 

 

4. Контакт (лице или служба)  
 
Лице за контакт – Стојковић Љиљана 
Е - mail адреса (или број факса): 
tehnickaskola035@open.telekom.rs; 
tehnickaskola035@gmail.com; 
 
 fax: 035/8472-466.  
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 2/2016 су. Добра   –бензин и дизел за обуку вожње 
ученика саобраћајне струке –  FA01. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

• Бензин БМБ 95 - 2200 литара ; евро дизел  -  300 литара 

 

 
 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

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

ЗАКОНА 
 
 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности     
      која је предмет јавне набавке  
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве , којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.  
 

            Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и                                 
           оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 

регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 
овлашћење за потписивање. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда 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 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке- бензина и дизела за обуку вожње ученика 
саобраћајне струке  број 2/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

 
 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти , 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  
Понуду доставити на адресу Техничка школа Ћуприја,Кнеза Милоша бб, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – добра – бензин и дизел за обуку вожње 
ученика саобраћајне струке , ЈН бр.2/2016..... - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 12 дана од 
дана објављивања позива, односно до  17.01.2016.године  до 10 часова , 
отварање  истог дана  у 10,15 сати у просторијама школе. 
    

 
Понуда мора да садржи: 

• Образац понуде 

• Изјаву о испуњавању обавезних услова из члана 75 и 76 Закона 

• Дозволу надлежног органа за обављање делатности дистрибуције и 
промета нафте и деривата 

• Образац изјаве о независној понуди 

• Потписан и оверен модел уговора. 
 

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра- бензин и дизел горива за обуку вожње  
ученика саобраћајне школе ЈН бр.2./2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку –добра – бензина и дизел горива за обуку 
вожње ученика саобраћајне струке , ЈН бр.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку –добра –бензин и дизел гориво за обуку 
ученика, ЈН бр.2/2016..... - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку –добра- бензин и дизел гориво за 
обуку ученика, ЈН бр.2/2016. - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. По истеку рока за 
подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
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4. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

 

4.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 30 дана од дана испоруке добара, на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је потврђена - испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
4.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок.испоруке  по потреби наручиоца на бензинским станицима понуђача у граду. 
 
 

4.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
 
 
5. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
 
6. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                8 
 



Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
                                                                    
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
                                                                                                            
7. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail.tehnickaskola035@open.telekom.rs или факсом на 
број.035/8472-466  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.2/2016. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
9. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА   
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи. 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
10. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
11. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда која је прва приспела код наручиоца. 
 
12. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
  
13. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail или факс наручиоца или препорученом пошиљком 
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава 
све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том 
случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати  
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разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње  
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
                                                                        
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
65.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, 
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 
корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
                                                           
 
14. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 
2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара-
бензин и дизел за обуку ученика саобраћајне струке  ЈН број 2/2016 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-  бензин БМБ95  2200 литара и евро дизелa  300 
литара  за  обуку вожње редовних ученика саобраћајне струке. 
 
 
 

 
Појединачна  цена по  литру без ПДВ-а  
 

Бензин-   
Дизел-  
 

Укупна  цена без ПДВ-а 
 

Бензин-   
Дизел-  
 

Појединачна  цена,по литру  са ПДВ-ом  
 

Бензин-   
Дизел-  
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

Бензин-   
Дизел-  
 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 

 

 

 

Датум                      Понуђач 

     М. П.  

___________________________          ______________________________ 
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VII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке..добара – бензина и дизела за обуку ученика ЈН бр3/2015, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модел 

 

Техничка школа                                                                                                                                          

Кнеза Милоша бб 

Број:01- 

Датум:___.01.2017године 

Ћ У П Р И Ј А 

УГОВОР 

о куповини и испоруци нафтних деривата 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

Техничке школе Ћуприја,ул.Кнеза Милоша бб ,35230 Ћуприја,матични број 07166907,ПИБ 

101369453, коју заступа  директор Дејан Ђорђевић /у даљем тексту :Купац/ и 

и 

__________________________, са седиштем у _______________________,улица ________ 

_____________________, текући рачун бр.___________________________, ПИБ_______ 

_____________, кога заступа директор _________________________, (у даљем тексту: 

продавац). 

Члан 1. 

 1.1. Уговорне стране констатују: 

-   да је купац, на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (»Службени 

гласник РС«, бр.124/12,14/2015 и 68/2015;), спровео поступак  јавне набавке 

мале вредности-2/2016; 

- да је продавац дана _________2017. године доставио понуду бр. _____ од 

_______ .201_.год., која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог 

уговора; 

- да понуда продавца у потпуности одговара условима из конкурсне 

документације, који се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 

- да је купац у складу са Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«, бр. 

124/12,14/2015 и 68/2015;),  понуде продавца и одлуке о додели уговора 

бр.________ од __________ 2017. год. изабрао продавца за испоруку добара. 

 

Члан 2. 

2.1. Предмет уговора је испорука горива.  

Члан 3. 

1.Цена једног литра дизел горива износи: _________________ дин; 

                                                          ПДВ:  __________________ дин; 

                                                      Укупно: _________________ дин; 

 

2.  Цена једног литра бензина БМБ 95 износи:  _______________дин; 

               ПДВ : ________________ дин;  

                                                                      Укупно : ________________дин; 

 

Члан 4. 

4.1. Продавац се обавезује да добра  из клаузуле 2.1. овог уговора испоручи у свему и под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

4.2. Ако се записнички утврди да предмет набавке  који је продавац испоручио купцу има 

недостатке у квалитету, квантитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити 

најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не 

учини понуђач мора добро заменити новим, које има једнаке или боље карактеристике. 

 



 

Члан 5. 

 

5.1. Место испоруке су бензинске пумпе продавца.  

5.2.Сматра се да је извршена испорука када овлашћено лице купца у месту испоруке 

изврши квалитативан и количински пријем, што се потврђује отпремницом, коју 

потписују присутна овлашћена лица продавца и купца.  

 

Члан 6. 

6.1. Купац се обавезује да изврши плаћање  за испоручене количине у року од 45 дана  од 

дана пријема фактуре, на текући рачун бр.   ________________________________ код 

банке  __________________________________ . 

 

Члан 7. 

 

7.1. Уколико наручена добра не буду испоручена у складу са одредбама овог уговора, 

купац може раскинути уговор и тражити накнаду штете. 

 

Члан 8. 

8.1. Ако продавац касни са испоруком добара обавезан је да купцу плати законску затезну  

камату,  за вредност неиспоручених  количина добара. 

8.2. Клаузула 8.1. се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано 

неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења 

уговора према Закону о облигационим односима. 

 

Члан 9. 

9.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране 

ће покушати да реше споразумно. 

9.2. Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се 

надлежност Привредног суда у Крагујевцу.       

 

Члан 10. 

10.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

10.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

10.3. Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне 

стране. 

10.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

У Ћуприји, дана  ___.01.2017г. 

 

 

 

           ПРОДАВАЦ                                                                                    КУПАЦ 
_______________________                                                      ________________________ 

 

 


