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Садржај  
 
 

 Упутство понуђачима за припрему и сачињавање понуде 

 Услови и упутство за доказивање квалификација понуђача. 

 Техничке карактеристике (спецификација) 

 Образац структуре цене 

 Образац понуде 

 Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада 

 Изјава о прихватању услова из позива и конкурсне документације 

 Изјава о независној понуди 

 Образац трошкова припреме понуде. 

 Изјава о подношењу заједничке понуде групе понуђача 

 Подаци о подиспоручиоцу 

 Изјава о учешћу подиспоручиоца 

 Изјава понуђача о финансијском обезбеђењу 

 Менично овлашћење 

 Изјава да понуђач располаже траженом опремом 

 Овашћење за представника понуђача који ће присуствовати отварању 
понуда 

 Модел уговра 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку: 
 
1.    Бојан Нешковић, члан комисије,  
2.    Урош Нешковић, члан комисије,  
3.    Слађана Јокић Станић, члан комисије, 
 
САГЛАСАН ДИРЕКТОР  
 

 
 
 
 
 

Укупан број страна: 32 стране 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ                                  
 
 
 
Назив и адреса наручиоца: ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, Кнеза Милана Обреновића 
бр. 44, 31250 Бајина Башта, ПИБ 106809578, Матични број 20685107 
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке  
Врста предмета: добра 
Предмет    јавне набавке  је набавка мазута средњег ''С'' 
Ознака  из  општег  речника  набавки  је 09135000 - Нафтни деривати, гориво, 
електрична енергија и други извори енергије-Уља за ложење. 
Особа за контакт Слађана Јокић Станић 
Маил: toplanabb@gmail.com  
Критеријум за доделу уговора о јавној набаци  је најнижа понуђена цена без ПДВ-а. 
Пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, 
у времену од 07:00 часова до 15:00 часова. Поднесак који је послат мејлом након 
15:00 часова, нерадним данима (субота и недеља) и данима који су Законом о 
државним и другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани, 
сматраће се да је примљен од стране наручиоца првог следећег радног дана у 07:00 
часова. 
 
НАПОМЕНА:  

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно 
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, 
потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заинтересована лица дужна су 
да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би 
благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне 
документације, јер је наручилац, у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним 
набавкама, дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на 
Порталу Јавних набавки.У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним 
набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:toplanabb@gmail.com
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УПУТСТВО 
ЗА ПРИПРЕМУ И ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 
А. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
1. Садржај понуде 
 
Понуда се сматра исправном ако је благовремено приспела на наведену адресу и 
ако садржи доказну документацију из члана 75, 76  и 77 Закона о јавним набавкама, 
јавног позива и конкурсне документације  

 
2. Језик понуде 
 
Понуда и остала документација која се доставља у прилогу понуде мора бити на 
српском језику. 
 
4. Цена и валута понуде 
 
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима 
Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента 
критеријума ’’цена’’ узимати цене без ПДВ-а. 
Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће 
трошкове 
Није дозвољено исказивање цене у страној валути. 
Цена није фиксна и може се мењати: Наручилац одређује да се утврђивање цена за 
Уље за ложење који је предмет јавне набавке врши се у складу са променом 
званичне велпродајне цене за одложено плаћање код јединог домаћег произвођача 
и дистрибутера НИС  АД коју ова нафтна компанија примењује за директне купце.  
Званична цена је цена за директне купце дата на паритету франко продајно место-
Рафинерија нафте Панчево, а која се објављује на званичној интернет адреси НИС 
АД.  
 
4. Предност за домаће понуђаче и добра  
 

Предност за домаће понуђаче и добра домаћег порекла биће остварена у складу са 
чланом 86. Закона о јавним набавкама.  
 
5. Варијантне понуде 
 
Понуђачи могу поднети само једну понуду - варијантне понуде нису прихватљиве. 
 
6. Заједничка понуда 

 
Понуду може поднети и група понуђача.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 
1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно,  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова.  
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке о: 
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,   
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача  споразум треба да садржи  
податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне 
документације.  
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди. 
 
3. Понуда са учешћем подиспоручиоца 

 
Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди 
наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подиспоручиоцу и да 
наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подиспоручиоцу, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко 
подиспоручиоца. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на 
број подиспоручиоца. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подиспоручиоца ради утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подиспоручиоце достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 44. Закона о јавним набавкама. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на 
број подиспоручилаца.  
У случају да понуђач учествује са подиспоручиоцем, мора у оквиру понуде поднети 
следеће: 

1) Уговор са подиспоручиоцем или неки други правни акт  о пословно-техночкој 
сарадњи. 

2) Податке о подиспоручиоцу 
Група понуђача може поднети заједничку понуду, при чему су сви понуђачи обавезни 
да доставе доказну документацију о испуњености обавезних услова учешћа у 
поступку у складу са чланом 75. ЗЈН, као и потписан правни акт (споразум), којим се 
прецизно уређују обавезе и одговорности сваког понуђача у извршењу евентуално 
додељеног уговора о јавној набавци и такав споразум чини саставни део понуде. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
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8. Измене и допуне конкурсне документације 
 
Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну 
документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници уколико је има. 
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда уколико у року од 8 или мање дана пре 
датума за достављање понуда изврши измену конкурсне документације. 
 
9. Појашњења конкурсне документације 
 
Понуђач може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно путем поште, 
електронске поште или факсом, тражити од Наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуда. 
Наручилац је дужан да понуђачу у року од 3 дана од дана пријема захтева пошаље 
одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних 
набавки. 
 
10. Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења и 
место испоруке добара 
 

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, 
детаљно су приказани у Обрасцу број 1. 
Предмет набавке мора  бити у  складу са важећим стандардима и правилницима о 
квалитету.  
 
10. Начин и рок испоруке 
 
Рок испоруке је најкасније два дана од дана требовања од стране наручиоца. 
Испорука добара из понуде вршиће се сукцесивно у току важења уговора на основу 
требовања наручиоца, свакодневно једна или више цистерни у зависности од 
потреба Наручилац је дужан да диспозицију за испоруку робе достави 2 дана пре 
испоруке робе. 
Уз испоручена добра, испоручилац предаје превознику и пратећу документацију          
(декларацију о усаглашености и остало).  
 
11. Услови плаћања 
 
Плаћање је динарско на пословни рачун Понуђача, на основу исправно 
испостављеног  рачуна. Рок за одложено плаћање je до 45 (четрдесетпет) дана од 
дана испоруке добара (ДПО) од стране понуђача. 
 
12. Средствo финансијског обезбеђења које наручилац тражи од понуђача 
 
Уз понуду понуђач обавезно доставља: 
 
1. средство финансијског обезбеђења – регистровану бланко соло меницу - за 

озбиљност понуде. Може је доставити уз понуду или приликом самог отварања 
понуде. Меница мора бити потписана и оверена, бланко, соло меница, са 
меничним овлашћењем у прилогу, на износ од 10% (без ПДВ-а) од вредности 
понуде и роком важења од онолико дана колико је наручилац назаначио у 
обрасцу понуде – рок важности понуде - и ОП образац, као и копију картона са 
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депонованим потписима овлашћених лица понуђача који је оверен од стране 
банке истог датума када је и меница регистрована. Меница мора бити 
регистрована код банке –доставити доказ о томе (Захтев за регистрацију менице 
оверен од стране пословне банке и понуђача). 
 

2. Изјаву о средствима финансијског обезбеђења – (Образац бр. 11) 
Приликом потписивања уговора изабрани понуђач, коме је додељен уговор, је 
обавезан да достави регистровану бланко соло меницу, оверену и потписану, 
плативу на први позив, – као гаранцију за извршење уговорних обавеза, на износ од 
10% (без ПДВ-а) од вредности уговора, са меничним овлашћењем и ОП обрасцем, 
као и копијом картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача који је 
оверен од стране банке истог датума када је и меница регистрована. Меница мора 
бити регистрована код банке – доставити доказ о томе (Захтев за регистрацију 
менице оверен од стране пословне банке и понуђача). 
 
12. Средствo финансијског обезбеђења које понуђач може да тражи од 
наручиоца 
 
Kао средство финансијског обезбеђења понуђач може од наручиоца захтевати 
једино меницу. 
 
13. Рок испоруке 

 
За рок испоруке гарантује и одговара Понуђач.  
 
14. Рок за закључење уговора 
 
Најповољнији понуђач биће позван да најкасније у року од 8 (осам) дана од дана  
правоснажности одлуке о избору најповољније понуде, закључи уговор о испоруци, 
(према моделу из конкурсне документације) тј, након истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из чл. 113. ЗЈН. 
Реализација уговора октобар 2017.- април 2018. године. Испорука  је сукцесивна,  
према потребама и захтевима наручиоца 
 
15. Заштита права понуђача 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, 
односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail toplanabb@gmail.com 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. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана 
пријема захтева за заштиту права.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
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сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
у 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.  

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 
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 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци 
о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев, сврха: 
Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона.  
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Б. ДОСТАВЉАЊЕ И ОЦЕНА ПОНУДА 
1. Рок за пријем и отварање понуда 

 
Комплети документације треба да буду упаковани у заједнички коверат са видном 
назнаком "НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЗУТА", а на полеђини 
коверте навести податке са адресом понуђача, именом особе за контакт и бројем 
телефона. 
На захтев наручиоца понуђач је обавезан да документацију која је достављена на 
фотокопијама у случају потребе, достави на увид у оригиналу, најкасније три дана од 
позива наручиоца. 
Понуде се достављају тако да буду уручене најкасније до 15.09.2017. год. до 14:00 
часова на адресу ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 
31250 Бајина Башта. 
Јавно отварање понуда обавиће се 15.09.2017. год. у 14:15 часова.  
Представници понуђача присутни на јавном отварању, предају уредно потписано и 
оверено Пуномоћје за заступање понуђача на јавном отварању и у поступку доделе 
уговора. 
 
2. Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда 
 
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда 
сматраће се неблаговременом. 
 
3. Понуда ће бити одбијена ако: 

 

 понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 понуда не испуњава обавезне услове по ЗЈН (на начин како је то дефинисано 
конкурсном документацијом) или неки од услова из овог Упутства, 

 ако понуђач самостално, односно као група не испуни услове за учешће у 
поступку јавне набавке и посебне техничке услове које је дефинисао Наручилац,  

 понуда у поступку прегледа и оцене буде оцењена као неодговарајућа, 

 у случају да није комплетно попуњен, оверен и потписан образац понуде и у 
колико уз њега није приложена сва захтевана документација и сви докази који су 
наведени у обрасцу понуде и конкурсној документацији, 

 не достави тражено средство обезбеђења (на начин дефинисан ЗЈН и овом 
конкурсном документацијом) 

 ако је понуђени рок важења понуде краћи од оног који је прописан или оног који је 
дефинисан конкурсном документацијом 

 поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. ЗЈН 

 учинио повреду конкуренције 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о ЈН, након што му је уговор додељен 

 ако понуђач не попуни све обрасце и не достави све доказе у складу са 
упутствима из конкурсне документације и ЗЈН 

 
4. Процедура за оцену понуда 
 
Поступак прикупљања и стручне оцене понуда спроводи Комисија за јавну набавку, 
формирана Одлуком ОП 01/17, broj 597/17 од 11.08.2017.године. 
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4. Критеријуми за вредновање понуда 
 
Одлука о додели уговора биће донета по критеријуму најнижа понуђена цена. 
 
5.. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 
ЦЕНОМ 
 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 
најнижа, биће изабрана понуда понуђача који у својој понуди, понуди бољу 
референц листу односно већу вредност референци. 
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.УПУТСТВО 
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА 

 
Комисија за јавне набавке ће квалификованост понуђача за извршење предмета 
јавне набавке установити на основу испуњености обавезних услова за учествовање 
прописаних чл. 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама и посебних услова и 
квалификационих захтева утврђених конкурсном документацијом: 
 
1. Доказ да је регистрован код надлежног органа:   

 
доказује се достављањем извода из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно из регистра надлежног Привредног суда.  
 

2. Доказ да понуђач или 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; 

 
доказује се достављањем извода из казнене евиденције, односно уверења 
надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако 
је у АПР-у регистровано више законских заступника, потребно је ову потврду 
доставити за сваког заступника поједниначно.  

 
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;  
 
доказује се уверењем 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 или потврде надлежног пореског органа да се понуђач заједничке понуде 
налази у поступку приватизације.  
 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом.  
 
Доказује се достављањем важеће дозволе за обављање одговарајуће 
делатности, издате од стране надлежног органа. 

 
НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 
 

 доказ за тачке 2 и 4 не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана 
отварања понуда у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива, 

 доказ за тачку 3 мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда на порталу јавних набавки у супротном ће понуда бити одбијена као 
неприхватљива.  
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Наручилац захтева од понуђача или кандидата да при састављању својих понуда 
изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Понуђач или понуђачи у заједничкој понди  (заједно) у поступку мора/морају доказати 
да испуњава/испуњавају технички и финансијки, као и кадровски капацитет 
достављањем следећих доказа: 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
1. Да понуђач докаже да је у 2014., 2015. и 2016. години (за сваку годину 

посебно) остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак (из 
сажетог биланса успеха) и да је у последњих годину дана који претходе 
објављивању позива за подношење понуда исказао ликвидност у пословању.  

Доказ: 
a) Извештај обонитету за јавне набавке за 2014, 2015. и 2016. годину, издат од 

Агенције за привредне регистре – Регистар финансијских изхвештаја и података о 
бонитету правних лица и предузетника, или 
Извештај о бонитету за јавне набавке за 2013. 2014. и 2015. годину, издат од 
Агенције за привредне регистре – Регистар финансијских извештаја и података о 
бонитету правних лица и предузетника и сажети завршни рачун за 2016. годину 
са мишљењем независног ревизора. (Напомена: Наручилац ће из достављеног 
Извештаја о бонитету за јавне набавке узети у обзир само податке за 2014. и 
2015. годину),  

b) Потврду о броју дана неликвидности за последњих годину дана који претходе 
објављивању позива за подношење понуда, издата од Народне банке Србије, 
Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне 
наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића бр.16а или навођење у понуди 
званичне интернет адресе Народне банке Србије – www.nbs.rs где су подаци о 
броју дана неликвидности јавно доступни.  

 
2. Бланко меница за озбиљност понуде и менично писмо (на износ 10% од 

вредности понуде-без ПДВ-а), ОП образац  са картоном депонованих 
потписа.  

 
МЕНИЦА-за озбиљност понуде: 
Бланко меница се може доставити и на дан самог отварања, на износ од 10% без 
ПДВ-а од вредности понуде. Уз њу се прилаже менично писмо, ОП образац са 
копијом картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача који је 
оверен од стране банке истог датума када је и меница регистрована. Меница 
мора бити регистрована код банке- приложити доказ о томе. 
Менично овлашћење за Меницу као гаранцију за озбиљост понуде важи онолико 
колико је и рок важења понуде у обрасцу Понуде. 

 
МЕНИЦА-за испуњење уговорних обавеза: 
Понуђач коме буде додељен уговор приликом потписивања уговора доставља 
Меницу као гаранцију за извршење уговорних обавеза (односно за квантитет и 
квалитет испорученог мазута)  на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а,  

http://www.nbs.rs/
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са копијом картона депонованих потписа са потписима овлашћених лица 
понуђача који је оверен од стране банке истог датума када је и меница 
регистрована и доказом да је меница регистрована код банке што ће бити ближе 
дефинисано Уговором (а може се видети у Обрасцу Модел уговора који се налази 
у овој конкурсној документацији). 

 
Рок обезбеђења по овој меници  мора да траје 10 дана дуже од истека рока 
за коначно извршење посла, односно 10 дана дуже од рока на који је уговор 
закључен. 

 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: 
 
3. Да понуђач докаже да има успостављен пословни однос са произвођачем 

Уља за ложење – Мазута средњег С или са овлашћеним дистрибутером 
(заступником истог за територију Републике Србије. 
     Доказ:  

a) Правни основ (важећи уговор или изјава или овлашћење) о успостављеном 
пословном односу између произвођача и понуђача Уља за ложење – Мазута 
средњег С, или 

b) Правни основ (важећи уговор или изјава или овлашћење) о успостављеном 
пословном односу између овлашћеног дистрибутера / заступника за територију 
Републике Србије и понуђача Уља за ложење – Мазута средњег С (Напомена: 
уколико понуђач достави правни основ о упостављеном пословном односу са 
овлашћеним дистрибутером / заступником за територију Републике Србије, 
неопходно је да достави и правни основ о успостављеном пословном односу 
између овлашћеног дистрибутера / затупника за територију Републике Србије и 
произвођача Уља за ложење – Мазута средњег С). 
Напомена: Уколико је понуђач уједно и произвођач Уља за ложење, не доставља 
наведене доказе, већ изјаву да је произвођач.  

 
4. Да понуђач докаже да поседује референце у смислу да је у периоду од 

последње три године (2014. 2015. и 2016.) продао и испоручио у укупном 
износу најмање 6.000 тона Уља за ложење – мазута средњег С, односно 
минимум 2.000 тона по години (2014., 2015. и 2016.). 

Доказ:  
a) Попуњена, оверена печатом и потписана Референц листа на датом Обрасцу бр. 
b) Такође, за сваку позицију из референц листе понуђач доставља и Потврду о 

продаји и испоруци мазута на датом Обрасцу из конкурсне документације – 
попуњену, оверену печатом и потписану од стране купца којем је продато и 
испоручено уље за ложење – мазут С.  

 
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ: 
 
5. Да понуђач располаже складишним простором за уље за ложење од 

минимум 1100м3. 
Доказ:  

a) Лиценца за складиштење нафте и деривата нафте, са пратећим Решењем о 
издавању Лиценце, све издато од стране Агенције за енергетику Републике 
Србије, издата на име понуђача. 

b) правни основ располагања складишним капацитетом од 1100м3 за уље за 
ложење – власнички лист, важећи уговор о закупу. 
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6. Понуђач мора доказати да понуђени мазут испуњава захтеве у погледу 

квалитета, у складу са важећим Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла, и техничком спецификацијом 
из конкурсне документације.  

Доказ: 
a) Декларација о усаглашености, односно извештај о испитивању издат од стране 

акредитоване лабораторије.  
 
7. Изјаву да располаже траженом опремом – којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да располаже опремом која 
омогућава лако и брзо преузимање мазутаа у цистерне превозника кога изабере 
наручилац и је технички опремљен да на време и уговореним роковима  
квалитетно извршава обавезе које се траже конкурсном документацијом 

 

 
Све Обрасце наведене у Конкурсној документацији доставити - оверене, попуњене и 
потписане на начин како је наглашено или обележено у сваком обрасцу појединачно.  
 
Обавезно попуњен и печатиран образац Модел уговора, на свакој страни, на начин 
како је дефинисано у Упутству понуђачима како да сачине понуду. 

 
Тражени докази могу бити поднети и у фотокопији. Понуђач, чија понуда буде 
оцењена као најповољнија биће позван да у року од три дана од дана пријема 
писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену фотокопију доказа о 
испуњености услова из чл. 75 и 76. ЗЈН. Недостављање докумената у овом року 
доводи до одбијања понуде као неисправне. 

 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и дужан је да наведе који су то докази. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 
промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да 
је документује на прописани начин. 
 
Понуђач ће приликом достављања понуде,  доказе поређати по редоследу како 
су наведени у овом Упутству. 
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Образац  1 
ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификација) 

 
 

 
ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

 

ОПИС ДОБРА 

 
 КОЛИЧИНА 

т 

 
МАЗУТ 

 

 
УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ  

''С'' МАЗУТ 
 

у  складу са важећим 
стандардима и правилницима о 

квалитету 
 

 
 
 

1.200 

 
Ред. 

Бр.  
Карактеристика  Јединица  Вредност  Методе  

1 Садржај сумпора, највише  % (m/m) 3,00 SRPS EN ISO 8754 

2 Тачка паљења, најмање  °C 80 SRPS ISO 2719 

3 Вискозност на 100°C, највише  mm2/s 10,00-35,00 
SRPS ISO 3104/ 
SRPS B.H8.131 
(ASTM D445) 

4 Тачка течења, највише  °C 45 SRPS ISO 3016 

5 Вода и талог, највише  % (V/V) 1,00 SRPS ISO 3734 

6 Пепео, највише  % (m/m) 0,20 SRPS EN ISO 6245 

7 Угљенични остатак, највише  % (m/m) 16,00 
SRPS ISO 
6615/SRPS 
ISO 10370 

8 
Доња топлотна вредност, 

најмање  
(MJ/kg) 40,00 SP-03.03.01-006 

 
 

Квалитет понуђеног добра мора бити у складу са траженим техничким 
карактеристикама из ове конкурсне документације (доказује се Атестом или 
извештајем са тестирања које је спровела акредитована лабораторија) у складу 
са важећим Правилницима (о техничким и другим захтевима за течни  нафтни гас и 
течна горива нафтног порекла). 
 
Место испоруке ф-ко продавац. 
 
НАПОМЕНА:  
Понуђач приликом сваке испоруке добра доставља Извештај о испитивању са 
дозвољеним граничним вредностима (Сертификат референтне установе) као и 
Декларацију о усаглашености производа. 
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Образац  2 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

  
Назив 
добра 

Јед. 
мере 

Захтевана 
количина  
 

Понуђена 
јединична цена  
без пдв-а, Ф-ко 
Рафинерија 
нафте Панчево  

Укупна 
понуђена 
цена за 
захтевану 
количину 
без пдв-а 

Понуђена 
јединична 
цена  
са пдв-ом,  
Ф-ко 
Рафинериј
а нафте 
Панчево  

Укупна 
понуђена 
цена за 
захтевау 
количину 
са пдв-ом  

Званична 
велепродајн
а цена без 
пдв-а на 
паритету 
ФЦО 
Рафинерија 
нафте 
Панчево 

Разлика између 
понуђене 
јединичне цене 
без пдв-а и 
званичне 
велепродајне 
цена без пдв-а 
по јединици 
мере 

1 2 3 4 5(3x4) 6 7(3x6) 8 9(4-8) 

Уље за 
ложење-
мазут 
средњи 
С 

 
 
Тона 

 

 

1.200 

      

 
Напомена: 

 
- У јединичну цену без ПДВ-а из колоне 4 урачуната је и накнада за формирање 

обавезних резерви нафте и деривата нафте (не исказује се одвојено), 
- У колони 8, уписује се званична велепродајна цена по т без ПДВ-а за директне 

купце код произвођача и дистрибутера НИС АД на паритету франко продајно 
место – Рафинерија нафте Панчево за одложено плаћање (попуњава се цена 
која је важећа у недељи која претходи отварању понуда за одложено).  

Уз образац 1 обавезно се прилаже докуменат ’’Циркулар’’ који објављује нафтна 
компанија НИС АД из којег се види званична цена (Колона (8), у противном ће понуда 
бити одбијена као неприхватљива (званична цена из задње објаве циркулара пре 
отварања понуда).  
 
- У колони 9, уписује се разлика између понуђене цене понуђача (из колоне 4) и 

званичне велепродајне цене произвођача НИС АД (из колоне 8). 
 

Тако утврђена разлика у цени примењиваће се у процентуалном износу на званичну 
велепродајну цену произвођача и дистрибутера НИС АД и то за сваку промену 
произвођача за велепродајне цене за деривате нафте. 
Упутство како да се понуди образац понуде:  

 у колону 4. уписати јединичну цену без ПДВ-а (у динарима) на паритету франко 
Рафинерија нафте Панчево  

 у колону 5. уписати укупну понуђену цену за захтевану количину без ПДВ-а (у 
динарима) 

 у колону 6. уписати понуђену јединичну цену са ПДВ-ом (у динарима) на паритету 
франко Рафинерија нафте Панчево 

 у колону 7. укупна понуђена цена за захтевану колилчину са ПДВ-ом (у динарима) 

 у колону 8. званична велепродајна цена без ПДВ-а на паритету франко 
Рафинерија нафте Панчево  

 у колону 9. разлика између понуђене јединачне цене без ПДВ-а (колона 4) и 
званичне велепродајне цене без ПДВ-а (колона 8) по тони. 

 
Датум: __________                 м.п.                       одговорнo лице понуђача 
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 Образац 3 
 

Образац понуде 
 
На основу позива и конкурсне документације за јавну набавку мазута број                
ОП 01/17  за потребе ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 
44, дајемо следећу понуду:  
   
а) ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 
 
  НАЗИВ ПОНУЂАЧА                 
 
…………………………………………………………. 
 
  АДРЕСА ПОНУЂАЧА    
 
 ………………………………………………………….. 
 
  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ       
 
 ………………………………………………………….. 
 
  ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ   
 
 ……………………………………......................................... 
 
  ТЕЛЕФОН  
 
 …………………………………………………………… 
 
                          ПИБ 
   
 …………………………………………………………… 
 
  МАТИЧНИ БРОЈ 
 
  …………………………………………………………… 

 
БРОЈ ЖИРО-РАЧУНА 

 
..................................................................................... 
 
  ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
 
  …………………………………………………………… 
 
  БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
  
.................................................................................. 
              
  

                               Понуђач 
                                                  М.П.                                                              

............................................................... 

                            ( потпис одговорног лица и печат) 
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Образац 3А 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
 

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара ОП 01/17 – набавка 
мазута достављамо: 

ПОНУДУ бр. _________ од ________2017. године 

  
Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним 
условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, 
на начин: 
 
1. а) самостално                 б) заједничка понуда                 в) са подизвођачима 
 

Обавезно заокружити начин подношења понуде 
 

Подизвођачу поверавам на извршење _____ % од вредности набавке____________, 
односно подизвођачу  поверавам извршење ___________________________                                 
(навести део набавке који се поверава подизвођачу) 
НАПОМЕНА: % вредности који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50% 
укупне вредности понуде.  

 
2. Рок важења понуде износи _____ (__________________________) дана од дана 

отварања понуда (не краћи од 60 дана). 

3. Рок и начин плаћања: до 45 дана од дана испоруке добара (ДПО) од стране 
понуђача и уредно испостављене фактуре. Плаћање се врши вирмански, на 
пословни рачун Продавца. 

4. Рок испоруке    дана од наруџбенице Наручиоца. 

 
 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а по килограму 
 

 

 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом по килограму 

 

 
УКУПНО ПОНУЂЕНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а за 
1200 тона 

 

 
УКУПНО ПОНУЂЕНИ ИЗНОС СА ПДВ-ом за 
1200 тона 

 

 
Датум: __________ 
      М.П.  
                                  ..........................................
                                                     одговорнo лице понуђача 
 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су наведени у обрасцу понуде. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе  који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац  4 

 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ  
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) дајемо следећу:  
 

И З Ј А В У 
 
У својству _____________________________ (уписати: понуђача, члана групе 
понуђача, подиспоручооца).  

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:  
 
________________________________________________________________________  

(пун назив и седиште) 
 
поштује све обавезе које произлазе 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 подношење понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
Дана ________2017.године 
 

мп 
 

Понуђач 
__________________ 
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Образац  5 

 
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА 

ИЗ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 
 
Изјављујемо под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у 
потпуности прихватамо све услове из позива наручиоца број ОП 01/17 и услове 
наведене у конкурсној документацији под којима подносимо своју понуду. 
 
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора. 
 
Понуду коју подносимо смо сачинили по свим условима из конкурсне документације, 
с њима се у потпуности слажемо и они су саставни део наше понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
Датум  
______. 2017.год. 

 
                                                                        М.П. ___________________________ 
                                                                              (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Образац  6 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) дајемо следећу  

 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) 

 
ПОТВРЂУЈЕМО 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 

________________________________________________________________________ 
(пун назив и седиште) 

 
понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима, који би за последицу имао повреду конкуренције у 
поступку.  

 
 
 
 
 
 
 
Датум  
______. 2017.год. 

 
                                                                          М.П. ___________________________ 
                                                                                 (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Образац  7 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број            од               
______.2017. године у отвореном поступку јавне набавке број ОП 01/17: 
 
 

Редни 
број 

 
ВРСТА ТРОШКОВА 

 
ИЗНОС 

   
1   

   
2   

   
3   

   
4   

   
 УКУПНО динара:  

 
(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде) 
 
Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси  искључиво понуђач и не 
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца. 
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде понуде,уколико је  понуђач 
поднео захтев за надоканаду трошкова. 
 
Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину 
понуде и понуђачи нису дужни да га попуне и доставе. 
 
 
 
 
 
 
 
Датум  
______. 2017.год. 

 
                                                                        М.П. ___________________________ 
                                                                               (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Образац  8 
 

ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧ 
 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку јавне набавке 
бр. ОП 01/17 за наручиоца ЈП ''ББ Терм'' Бајина Башта, 
 
 

ПУН НАЗИВ И 
СЕДИШТЕ, АДРЕСА) 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

 
УСЛУГЕ КОЈЕ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ЧЛАН 
ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ 
ЧЛАНА ГРУПЕ У 

ПОНУДИ 
(процентуално) 

% 

 
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе 
понуђача -директори. 
 

 
 
НАПОМЕНА: 
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (члан 81 став 4 
Закона о јавним набавкама). 

                     
 
 
 
Датум  
______. 2017.год. 

 
                                                                        М.П. ___________________________ 
                                                                                 (потпис и печат овлашћеног лица) 
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          Образац  9 
 
ПОДАЦИ О ПОДИСПОРУЧИОЦУ 
 
 
Назив подиспоручиоца:                                  ________________________           

 
Адреса подиспоручиоца :                               ________________________         

 
Одговорна особа (потписник уговора) :  ____________________________ 

 
Особа за контакт:                                  _____________________________ 

  
Телефон одговорне особе:   ____________________________ 

 
Телефон особе за контакт:   ____________________________ 

 
Телефакс :      ____________________________ 

 
Рачун подиспоручиоца:    ____________________________ 

 
Матични број подиспоручиоца:             ____________________________ 

  
Порески број подиспоручиоца:             ________________________  
 
 
Место: ___________                                                               Понуђач: 
 
Датум: ___________                           М.П.                   __________________ 
        

 

 

 

 
НАПОМЕНА: Попуњавају само они понуђачи који наступају са подиспоручиоцем, а у 
случају већег броја подиспоручиоца, понуђач мора овај образац фотокопирати и 
попуњен приложити за сваког од подиспоручиоца. 
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 Образац  10 

 
ИЗЈАВА 

УЧЕШЋЕ ПОДИСПОРУЧИОЦА 
 
 
У вези са позивом за учешће у поступку јавне набавке мазута наручиоца ЈП „ББ 
Терм“ Бајина Башта, изјављујемо да наступамо са подиспоручиоцима и у наставку 
наводимо њихово процентуално учешће. 

 
 

У понуди подиспоручилац_______________________ учествује са_____ % . 
(Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити поизвођачу не 
може бити већи од 50 %) 

 
 
 
 
НАПОМЕНА: Образац треба попунити само у случају да понуђач наступа са 
подиспоручиоцем. Уколико има више подиспоручиоца понуђач мора овај прилог 
фотокопирати и за сваког подиспоручиоца уредно попунити.  
 
 
 
 
 
Место: ___________                                                             Понуђач: 
Датум: ___________                           М.П.                  __________________ 
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Образац  11 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
 
 
 

И З Ј А В А 
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
 
 
Обавезујем се да ћу у моменту потписивања додељеног уговора у предметној јавној 
набавци, приложити средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором. 
 
Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте средстава 
финансијског обезбеђења (бланко соло регистровану меницу за испуњење уговорних 
обавеза са овереним Захтевом за регистрацију менице од стране банке и понуђача), 
наручиоцу предати копије ОП обрасца и копију картона са депонованим потписима 
овлашћених лица понуђача који је оверен од стране банке истог датума када је и 
меница регистрована, образац за регистра као и менично овлашћење за наручиоца, 
да уговорена средства може попунити у складу са закљученим уговором о јавној 
набавци. 
 
 

 
 
 
 
Датум Понуђач 
_______._______.2017.год.                                           М.П. _____________________ 
                                                                                      (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Образац  12 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 
 
На основу Закона о меници тачке 1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 
Дужник:           __________________________________ 
Матични бр.:   __________________________________ 
ПИБ:                __________________________________ 
Текући рачун: __________________________________ 
 
Издаје:  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
-за корисника бланко сопствене менице – 

 
КОРИСНИК: ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта,  
                        ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта 
(у даљем тексту: Поверилац) 

 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да 
предату меницу број ___________________________ (унити серијски број менице) 
може попунити у износу од  (10% од вредности понуде без ПДВ-а) 
_______________________________ (______________________________ динара) , 
за озбиљност понуде са роком важности  _____  дана од момента отварања понуда. 
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 
_________________________ ( ____________________________________ динара) и 
да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим 
прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 
________________________________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издававаоца менице – назив, место и 
адресу) код банке, а у корист повериоца ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, ул. Кнеза 
Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта. 
 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне за наплату – плаћање да изврше на 
терет свих наших рачуна, као и да  поднети налог за наплату заведу у редослед 
чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или 
због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора 
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
Дужника,статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране 
дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за зсаступање Дужника 
___________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 
је један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник.   
 
________________________________                                              Издавалац менице 
       (место  и датум)                                                    ____________________________ 
                                                                                      (печат и потпис овлашћеног лица) 
 



Страна 28 од 32 

 

Образац  13 
 

ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ТРАЖЕНОМ ОПРЕМОМ 
 
 
 

Овим као учесник у отвореном поступку, по Вашем позиву, за ОП 01/17 – мазут за 
сезону 2017/2018, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
изјављујем да располажем опремом која омогућава лако и брзо преузимање 
мазута у цистерне превозника кога изабере наручилац. 
 
 Тиме потврђујем да располажем траженим техничким капацитетом и испуњавам 
услове које наручилац захтева у конкурсној документацији. 
  
 
 
 
 
 

У ______________,  
 
дана:____.____. 2017.год. 
 

 
 
 

                                                          М.П                 ________________________ 
                                                                                   Потпис овлашћеног лица                                                      
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ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ 

ОТВАРАЊУ ПОНУДА 
 
 
 

Овлашћујем  ________________________________ из _________________            
 
ул.___________________      из _____________________  
 
ЈМБГ ________________________ и бр. ЛК ____________________ издате од  
 
_____________________  да у име понуђача  ___________________________ из  
 
___________________ дана ________________ присуствује и активно учествује у 
поступку отварања понуда за ОП 01/17 – мазут за сезону 2017/2018, Наручиоца 
ЈП ''ББ Терм'' Бајина Башта, Кнеза Милана Обреновића бр. 44. 
 
Све изјаве дате у записнику са отварања сматрамо својим и у целости 
прихватамо. 
 
Дана __________________ 
У _________________ 
 
 
 
                                                                                 Понућач 
 
                                                               М.П     ______________________ 
 

 
 
 
 
 

Напомена:  
- Овај образац понуђач може доставити и на сопственом обрасцу који је урађен у 
форми обрасца који је наручилац дао у конкурсној документацији. 
- Власници фирме или предузетници који присуствују отварању понуда, уместо 
овлашћења достављају фотокопију извода из АПР-а из кога се може видети име 
власника и личну карту на увид. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
о набавци мазута – уље за ложење средњег „С“ 

 за грејну сезону 2017/2018 
 

 
Закључен дана __________ 2017., између:  
 
1. ЈП ''ББ Терм'' Бајина Башта, Кнеза Милана Обреновића бр. 44., матични број 
20685107, ПИБ: 106809578, које заступа директор Велимир Радовановић (у даљем 
тексту: КУПАЦ) и  
 
2. ’’_________________________.’’ са седиштем у _____________________, матични 
број _______________, шифра делатности:___________, пословни рачун:__________ 
отворен код банке ’’___________________’’, ПИБ:___________, кога у овом правном 
послу заступа ________________________ , директор (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ).  
 

Члaн 1. 
 
Предмет овог уговора је купопродаја уља за ложење - мазута – уље за ложење 
средњег „С“ 

 
Члан 2. 

 
Уговорне стране констатују: 
-Врста мазута, количина, цена и услови плаћања утврђени су у понуди продавца број 
____________од ____________, која је саставни део овог уговора. 
-Да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим 
захтевима из конкурсне документације 
-Да је Купац у складу са ЗЈН, на основу понуде Продавца и одлуке о избору 
најповољније понуде бр.________од_____.____.2017. године изабрао горе наведеног 
Продавца у поступку набавке мазута. 
 

Члан 3. 
 
Продавац се обавезује да испоручи робу из чл. 1. овог  Уговора до обима наведног  у 
прихваћеној понуди, сукцесивно - према потребама купца.  
Купац је дужан да диспозицију за испоруку робе доставља Продавцу у писаној 
форми, најкасније 2 дана пре почетка испоруке. 
Наручилац задржава право да уговорене количине мазута могу бити и мање у 
завистности од његових потреба за грејну сезону 2017-2018. 

 
Члан 4. 

 
Купац се обавезује да Продавцу на име испоручене робе плати цену од 
_____________ дин/кг (јед. мере) без ПДВ-а, а према условима датим у понуди бр. 
_______ од _________2017.год. која је саставни део овог уговора и то: у року до 45 
дана од дана ДПО на текући рачун Продавца трн. бр.______________________ код 
______________________банке. 
Укупна цена без ПДВ-а износи: _________________ динара. 
ПДВ износи: _______________ динара 
Укупна цена са ПДВ-ом износи: _________________ динара. 
Ово је цена утврђена приликом отварања понуда, дана ____________    
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Уговорне стране су сагласне да превоз робе врши превозник са којим купац има 
уговор о транспорту мазута, а чије ће податке доставити уз захтев за преузимање 
мазута. 

Члан 5. 
 

Цена није фиксна и може се мењати. 
Цена за Уље за ложење који је предмет јавне набавке одређује се у складу са 
променом званичне велепродајне цене за одложено плаћање код јединог домаћег 
произвођача и дистрибутера НИС АД коју ова нафтна компанија примењује за 
директне купце.  
Званична цена је цена за директне купце дата на паритету франко продајно место-
Рафинерија нафте Панчево, а која се објављује на званичној интернет адреси НИС 
АД.  
Цена за уље за ложење одређиваће се на дан испоруке и зависиће од елемената и 
структуре јединичне цене. 
Продавац ће за добро које испоручује фактурисати купцу по цени која важи на дан 
испоруке. 
Под даном испоруке подразумева се дан када је Продавац предао робу превознику. 
Продавац је дужан да за сваку промену цене уз рачун достави ценовник са 
исказаним елементима структуре цене. 
Обавезе по овом уговору које доспевају у наредној 2018. буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 
2018. години. 
 

Члан 6. 
 

Квалитет испоручених енергената мора задовољити важеће стандарде, прописе за 
течна горива нафтног порекла, односно мора одговарати траженим 
карактеристикама из тендерске документације.   
Продавац гарантује да квалитет испорученог мазута мора да одговара квалитету из 
Атеста/Извештаја о испитивању квалитета који је достављен уз понуду за сваки 
предмет набавке појединачно, као и да на адекватан начин заштити испоручену робу 
блиндирањем за време транспорта од могућих злоуопотреба. 
Уколико купац има примедби на квалитет и количину уложиће Захтев за 
рекламацију, одмах, а најкасније у року од једног дана од дана пријема мазута. 
Продавац се обавезује да рекламацију из предходног става овог Уговора,  реши у 
року од једног дана од пријема Захтева и да у истом року ипоручи добро траженог 
квалитета. 

Члан 7. 
 
Продавац се обавезује да извршава уговрне обавезе по динамици Купца, у 
уговореним роковима и за случај кашњења у плаћању доспелих обавеза од стране 
Купца. 
У случају да продавац не извршава уговорне обавезе - испоруку на време и у 
уговореним роковима и тиме проузрокује штету купцу, купац ће предати на наплату 
меницу са меничним овлашћењем (на 10% од вредности набавке - без ПДВ-а) коју 
Продавац доставља у тренутку потписивања уговора. 
Купац има право да у случају из става 1. Овог члана изврши набавку од другог 
рангираног добављача ради покрића, уз обавезу продавца да надокнади разлику 
између уговорене и набавне цене. 
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Члан 8. 
  

Продавац се обавезује да по захтеву Купца изврши испоруку додатних количина 
енергената до +5%  од уговорених количина, под условима предвиђеним овим 
уговором,  и то уколико процес производње топлотне енергије купца то захтева. 

 
Члан  9. 

 
Измене и допуне уговора не могу се вршити осим у случају из чл. 8. и чл. 5. овог 
уговора а на основу обостране сагласноти у писаној форми. 
Анекс уговора се може закључити тек након доношења одлуке о измени уговора од 
стране купца  

Члан 10.  
 

Уговарачи су сагласни да све спорове који настану у току реализације овог уговора 
решавају споразумно, а уколико то није могуће, евентуалне спорове решаваће 
надлежни суд у Лесковцу. 

Члан 11. 
 

Oвај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа 
једне од уговорних страна, уколико га не потпишу истовремено.  
  

Члан  12. 
 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и непосредно одговарајући законски прописи који регулишу 
ову област. 

Члан 13. 
 

Овај уговор је сачињен у  6 (шест) истоветна примерка, од којих свака страна 
задржава по  3 (три) примерка. 
 
 
 
 

Продавац,                                                                                      Купац, 
ЈП ’’ББ Терм’’  Бајина Башта                                                                                         

 
_____________________                                                      ________________________ 
                                                                                                                    Велимир Радовановић, директор 

 

 


