
 
 
              На основу Закона о јавним набавкама ( Сл.гл.РС.бр.124/12 , 14/2015 и 
68/2015 ), чл.2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова ( 
Сл.Гл.РС.бр.29/13 ) и Одлуке о покретању поступка бр392. од дана 
14.08.2017.године, наручилац Техничка школа у  Власотинцу, припремила је :  
 
 
 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                     РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 2/2017 
 
                 ВРСТА ПОСТУПКА : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
                    ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ : ДОБРА          ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ“ за 
грејну сезону школске 2017/18.  године 
  
                     
 
 Наведена конкурсна документација се састоји од :  

 
1. Позива за подношења понуда ; 
2.Услови за учешће, списак неопходне доказне документације, упуство за  
   сачињавање понуде, и други услови поступка  ; 
3. Образац понуде ( образац бр.1 ) ; 
4. Образац структуре понуђене цене ( образац бр.2 ) ; 
5. Изјава о независној понуди ( образац бр.3 ) ; 
6. Изјава о поштовању прописа ( образац бр.4 ) ; 
7. Образац трошкова припреме понуде ( образац бр.5 ) 
8. Овлашћење представника понуђача ( образац бр.6 ) 
9. Модел уговора ( образац бр.7 ).  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  директор школе 
                                                                                                ________________ 
                                                                                             Миливоје Ђорђевић 
 
 
 
 
 



       На основу члана 60.ст.1. тачка.1. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС.“ 
бр. 124/12 и 14/2015 И 68/2015)       

ТЕХНПЧКА ШКОЛА У ВЛАСОТИНЦЕ 
ОГЛАШАВА         

                                           

    ПОЗИВ  
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА   У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБА - Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за грејну сезону 
2017/2018  

                    Позивамо Вас  да уколико сте заинтересовани да доставите понуду за јавну 
набавку добара, набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ,  редни број набавке 02/2017  која 
ће се спровести у отвореном поступку.  
     Предмет јавне набавке је  набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ потребе 
Техничке школе у  Власотинцу. за грејну сезону 2017/2018. 
 Право учешћа у овом поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која 
испуњавају услове за учешће у  поступку, у складу са чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
Испуњеност обавезних  услова из члана 75. ЗЈН осим услова из члана 75. став 1. тачка 1 и 5 
овог закона, понуђачи доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове прописане Законом. Понуда са 
варијантама није дозвољена  
 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена у смислу одредбе чл. 
85. ст.1. тачка 2. Закона о јавним набавкма. 
   Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки, као  и лично и 
непосредно у згради Техничке школе у  Власотинцу, ул.Михајла Михајловића б.б. 16210 
Влаотинце. 
Рок за подношење понуде : Крајњи рок за подношење понуда је  21.09.2017. године. 
Благовременим се сматрају понуде које стигну на адресу Техничка школа  Власотинце  до 
дана  21.09.2017. године до 10,00 часова.  
Начин подношења понуде : Понуде  се достављају у запечаћеној  коверти, путем поште са 
повратницом или непосредно  на адресу Техничка школа, ул. Михајла Михајловића бб, 
Власотинце и назнаком '' *Понуда за набавку гасног уља екстра лаког евро ЕЛ - не  
отварати* 
Понуда мора бити оригинал, на преузетом обрасцу, откуцана, јасна, недвосмислена, оверена 
печатом и потписом овлашћеног лица. 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 
Наручилац не одговара за било какву последицу уколико понуђач не наведе, назив, адресу и 
предмет јавне набавке на коверти. Понуде које нису затворене, које су непотпуне или су 
стигле после наведеног рока, неће бити разматране. 
Место, време , начин отварања и услови за присуство понуђача: јавно отварање понуда 
обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, односно последњег дана рока,  
21.09.2017. године, са почетком у 12,00 
 часова, у просторијама Техничке школе ул. Михајла Михајловића б.б., Власотинце (управа).            
Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство највише два 
представника понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка морају предати 
посебно писмено овлашћење за присуство поступку отварања понуда,  оверено печатом и 
потписом овлашћеног лица.  
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 8 дана од дана отварања 
понуда. 
Контакт особа је  Светлана Горуновић, дипл. правник, секретар школе, телефон: 016/875-125, факс 
016/875-125, електронска адреса : tsvlasotince@gmail.com .  
 
 
1 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
Ул.Михајла Михајловића б.б. 
Телефон – факс  016/875-125  



                                              
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ , СПИСАК НЕОПХОДНЕ ДОКАЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 
ДРУГИ УСЛОВИ ПОСТУПКА, УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 
        . 
          Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за грејну сезону школске 2017/18. године 
  

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
       ТЕХНИЧКА ШКОЛА - Власотинце, ул.Михајла Михајловића б.б. 
       Основна делатност установе је средње стручно образовање 
 
                                    ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
       Јавна набавка број 02/2017 – Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ,  која се 
спроводи у отвореном поступку  јавне набавке.  
                                    
                                    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
      Предмет јавне набавке је Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за грејну сезону 
школске 2017/18.  године за потребе Техничке школе у  Власотинцу. 
     ЦИЉ ПОСТУПКА Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за грејну сезону школске 
2017/18.  године 
                                   
      Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ 
 
Информације у вези са јавном набавком 02/2017, могу се добити с на телефон 016/875-125, 
контакт особа  је Миливоје Ђорђевић, директор школе. 
 

OБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
                        
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати : 
  

- да је регистрован код  надлежног органа односно уписан у одговарајући  
           регистар ; 
- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примање и давање мита, 
кривично дело преваре ; 

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношења понуде ; 

- 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 ; 

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

 
 
 
 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
              Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 



понуђач или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа : 
          1) извода из регистра Агенције за привредне регистре односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда ; 
          2) извода из казнене евиденције односно уверења надлежног суда и надлежне 
Полицијске Управе 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 ; 
         3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности 
; 
        4) 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 ; 
       5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 
органа – лиценцу тј. Решење Агенције за енергетику републике Србије за обављање 
енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим 
природним гасом и Потврде (Уверења) исте агенције да је та лиценца још увек важећа или 
адекватног документа предвиђеног прописима државе у којој страни понуђач има седиште ; 
        Доказ из ст.1. тачка 2), 3) и 4 ) не може бити старији од 2-два месеца пре отварања 
понуда. 
 Доказ из ст.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, 
односно слања позива за подношење понуда.  
 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач 
или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа : 
  1) извода из регистра Агенције за привредне регистре односно извода из одговарајућег 
регистра ; 
   2) извода из казнене евиденције односно уверења  надлежне Полицијске Управе 
Министарства унутрашњих послова да 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 ; 
   3) потврде  прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или 
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности ; 
   4) 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 ; 
 5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа 
; 
Доказ из ст.1. тачка 2), 3) и 4 ) не може бити старији од 2 два месеца пре отварања понуда. 
 Доказ из ст.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, 
односно слања позива за подношење понуда.  
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 
понуђач или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа : 
   1) извода из казнене евиденције односно уверења  надлежне Полицијске Управе 
Министарства унутрашњих послова да 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 ; 
  2 ) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова; 
3) 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 ; 
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом ; 
Доказ из ст. 1.тачка 1) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из ст.1. тачка 2) мора бити издат након објављивања позива за подношења понуда, 
односно слања позива за подношење понуда.  
 
Допунски услови 
 

- неопходан финансијски капацитет (доказује се достављањем Извештаја о 
бонитету за ЈН) 

- неопходан технички капацитет (доказује се: Лиценцом за складиштење; 
саобраћајним дозволама о поседовању возила за транспорт деривата,...) 

- неопходан кадровски капацитет (доказује се М обрасцима запослених или возача) 
 
  Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа.  
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ : 
 

    Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у отвореном поступку јавне  набаке, а 
понуду припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом. У 
супротном понуда ће бити одбијена.  

 
1. Понуда се попуњава и подноси у складу са прописима који регулишу јавне набакке и 

конкурсном документацијом. Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана 
неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица на обрасцу 
понуде из конкурсне документације 

2.  Понуда и сва акта  морају бити на српском језику, осим за делове понуда за које је 
наручилац навео другачије у конкурсној документацији. Понуда се доставља тако што 
понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 
документације. Све документе поднете у понуди пожељно је нумерисати и повезати у 
целину тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати 
појединачни листови или дати обрасци. Поступак се води на српском језику. 

3. Понуда са варијантама није дозвољена.  
4. Понуда се подноси у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично  и иста 

мора бити јасна , недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од 
стране одговарајућег лица понуђача. 
Понуда се подноси у затвореној коверти, са тачно наведеном адресом понуђача и 
назнаком '' Понуда  – Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ  не отварати ''.  
Понуда се подноси  на адресу Техничка пкола  - Власотинце, уз-Михајла Михајловића 
бб. , 16210 Власотинце 

      5.  Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  
6.  Наручилац не одговара за накнаду штете понуђачима који су упутили   
     неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде. 
7. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор . 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведном року, понуђач 
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 
може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев 
за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијем понуђачем.  

                                       



КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена,  

 
      Наручилац врши вредновање само благовремених, одговарајућих и прихватљивих  
           понуда.  

ЦЕНА    
1. Цена у понуди мора бити изражена недвосмислено, у динарима .  
2. Цена мора бити исказана без обрачунатог ПДВ – а , по јединици мере и за укупну 

количину , и са обрачунатим ПДВ-ом, по јединици мере и за укупну количини , у за то 
одређеним пољима, са сумираним износом . Цена се исказује за сва добра садржана у 
понуди. Збирна цена свих добара у понуди ( вредност понуде ) се исказује као укупна 
вредност без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Грешке у исказаној цени не дају право на захтевање 
исправке цене уколико понуђач буде изабран на тендеру. 

3. Понуђач коме буде додељен уговор има обавезу да наручиоцу доставља 
књиговодствене исправе – фактуре које су сачињене у складу са уговореном ценом и 
другим условима уговора.  

4. Понуђач је дужан да у понуди прецизно наведе начин и услове плаћања 
      ( аванс – навести % , одложено  – на колико дана ) . 

 

ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ :  
1. Препоручује се понуђачу да приликом сачињавања понуде поступа пажљиво, односно 

да пре достављања понуде прибави информацију од наручиоца о свим нејасним 
детаљима. 

2. Све потребне обрасце наручилац доставља у једном примерку.  
3. Препоручује се понуђачу да целокупну документацију и понуду сачини у два 

примерка, од којих један доставља наручиоцу а један задржава за себе. 
4. На све оно што није регулисано ЗОЈН-ом и овим конкурсним условима примењују се 

одредбе ЗОО. 
 

                                                        ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
         Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице. 
        Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наруичиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.  
        Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржана позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 
од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања.  
       На достављање захтева за заштиту права сходно се примењује одредбе о начину 
достављања одлуке из члана 108.ст.6. до 9. Закона о јавним набавкама. 
      Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији.  
      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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
                                                                                                                  
                                                                                                              директор школе 
                                                                                                           Миливоје Ђорђевић 
                                                                                                         _____________________ 



                                    
                                                                                                                 Oбразац бр.1 
 

                                                                ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 за јавну набавку добара,  Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за грејну сезону 

2017/2018, редни број набавке 2/2017  за потребе Техничке школе у   Власотинцу, ул.Михајла 

Михајловића б.б., 16210 Власотинце'':                                                                                     

ПОДАЦИ  О  ПОНУЂАЧУ 

Назив: _________________________________ 

Адреса-седиште:_________________________ 

Матични број:___________________________ 

Рег. Број._______________________________ 

ПИБ : __________________________________ 

Шифра делатности: ______________________ 

Рачун банке:_____________________________ 

Телефон: _______________________________ 

Место: _________________________________ 

Дана: __________________________________ 

                                         Одговорна лице :________________________ 

 

 На основу јавног позива за доделу уговора у отвореном  поступку јавне набавке, набавка  

гасног уља екстра лаког евро ЕЛ објављеног на Порталу јавних набавки дана 23.08.2017 . 

год., дајемо следећу  

                                                                 

 



                                                              ПОНУДУ 

Редни  
Број: 

 
Назив робе 

 
Јединица 

мере 

 
Количина 

 
укупна цена без  

ПДВ-а 

 
укупна цена са  

ПДВ-ом 

 
 

   
  

     
       

 
  

 

 
1. 

гасно уље 
екстра лако 
евро ЕЛ 

 
ЛИТ. 

     
40.000 

     

 
2. 

Транспортни и 
манипулативни 
трошкови по 
литру 
 

    

 

 
Услови плаћања ( одложно плаћање ) :___________________________________ 
 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде        

                              

 

 

 

                             

                                                           М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача             

                                                                                      ________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 



 

                                                                                                                            Образац бр.2 

                                                      ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

за јавну набавку добара,  Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за грејну сезону 

2017/2018, редни број набавке 2/2017  за потребе Техничке школе у  Власотинцу, ул.Михајла 

Михајловића б.б., 16210 Власотинце'':                                                                                     

 
Редни 
број 

 
Назив 
робе 

 
Колич
ина 
 

 
Једница 
мере 

 
Стопа 
ПДВ-а 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

 
Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

 
Укупна  
цена 
 са  
ПДВ-ом 

1. 
 
 

гасно 
уље 
екс-
тра 
лаког 
евро 
ЕЛ 

40. 000 Литар      

2. Транс
пор-
тни и 
мани-
пула-
тивни 
трош-
кови  
 

 Литар      

 

 

        Упуство за попуњавање обрасца структуре цене : 

         Понуђач је дужан да попуни све празне рубрике у горе датом обрасцу односно да 

упише стопу ПДВ-а, јединичну цену са и без ПДВ-а и укупну цену са и без ПДВ-а,.  

 

                                                           М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача             

                                                                                      ________________________________ 

 



 

 

                                                                                                                           Образац бр.3 

На основу члана 26.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015)  понуђач даје следећу: 

ИЗЈАВУ 

  I. Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у 
потпуности  понуђач_______________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.  
 
 II.  Ова изјава се даје у сврху учествовања у отвореном поступку јавне 
набавке добара, Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за потребе 
Техничке школе у Власотинцу, ул.Михајла Михајловћа б.б., 16210 
Власотинце редни број набавке  02/2017. 
 
 
 
 

                                         За понуђача: 
 

Име и Презиме: ______________________ 
 

  Печат и Потпис:______________________ 
 

Место и датум:_______________________                  
 
 

 

                                                     

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                        Образац бр.4 

 

                                 ИЗЈАВА  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

  Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо 

испуњавали све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.  

 

 

 

                                         За понуђача: 
 

Име и Презиме: ______________________ 
 

  Печат и Потпис:______________________ 
 

Место и датум:_______________________                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              

                                                                                                                                  Образац бр.5 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

1.У смислу члана  88. ст.1 Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ бр.124/2012 , 
14/2015 и 68/2015) прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде  
у отвореном  поступку јавне набавке добара,  набавка  гасног уља екстра лаког евро ЕЛ, 
редни број 2/2017 објављеног на Порталу јавних набавки  и Слубеном гласнику РС  
. 

Напомена: трошкове припреме подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова 
 
Редни број Врста трошкова Износ у динарима 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

                                               УКУПНО  
 

( Навести врсте трошкова који су настали приликом припремања понуде) 
 

  У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су изграђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 
  
Место и датум _________________                                                ПОНУЂАЧ                                           
 
                                                                                             __________________________ 
                                                                                                ( потпис овлашћеног лица ) 
                                                                  М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                                
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Образац бр.6 
 
 
 
                                                                  ОВЛАШЋЕЊЕ 
                                                    ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 
 
          __________________________________________________________________ 
                                 ( име и презиме лица које представља понуђача ) 
 
         из________________ул.______________________________________________ 
 
        бр._________бр.л.к.______________издате од ПУ___________ овлашћује се да у име 
 
        ______________________________________________________________________ 
                                                     ( назив понуђача ) 
 
        из_______________, може да учествује у отвореном поступку јавне набавке добара, 
набавка, Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за потребе Техничке школе у Власотинцу, 
ул.Михајла Михајловића б.б., 16210 Власотинце,, редни број набавке 02/2017. 
 
        Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку отварања  
        понуда. 
 
        Овлашћење важи у поступку јавног отварања понуда за предметну јавну набавку и у  
        друге сврхе се не може употребити.  
 
 
        
       Дана :_____________2017. године   
 
 
                                                                                                                  ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                                    ___________________________ 
                                                                                                       ( потпис овлашћеног лица ) 
 
 
                                                                              
                                                                         М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                    Модел уговора- образац бр. 7 
 
 
 

У Г О В О Р 
  ИСПОРУЦИ  ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ 

 
закључен у Власотинце, дана __________.2017.године између : 
 

1. Техничка школа Власотинце, ул.Михајла Мијајловића б.б., коју заступа 
директор школе Миливоје Ђорђевић (у даљем тексту: Наручилац ), и 

 
2. __________________________________, из_______________, ул._________________,   

матични број : ____________,  ПИБ: ______________, текући 
рачун___________________, коју заступа______________  ( у даљем тексту: 
Испоручилац )  

 
Члан 1 

 
        Испоручилац, као понуђач који је изабран у поступку јавне набавке по одлуци 
наручиоца број  од .године  , обавезује се да наручиоцу испоручи  ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА 
ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ   ,  садржана у понуди број ______ од_______  године. 
 

 
Члан 2. 

 
Укупна вредност добра чија се испорука по овом уговору врши износи_______________ 
динара без ПДВ-а, садржанa у понуди бр.__________ од__________.године.  
 
Уговорена вредност и количина добара је оквирна, за планиране испоруке до краја 
30.04.2018.године. 
 Количину робе утврђену у чл. 1.овог уговора, Ипоручилац ће испоручивати сукцесивно, на 
основу посебно-сукцесивно требоване и испоручене количине добра. 
  Наручилац је дужан да диспозицију за испоруку робе достави Испоручиоцу и писаној 
форми, најкасније 2 два дана пре почетка испоруке. 
   Наручилац је дужан да спроведе организацију рада којом ће се обезбедити пријем робе у 
времену од 07,00 до 18,00 часова. 
 
 

Члан 3. 
 

       Јединична цена дата у понуди бр.__________________од ___________2017.године, не 
може се мењати у року важења понуде, датом у понуди добављача. 
Уговорена цена није фиксна већ се утврђује у складу са кретањима цена уговореног добра-
гасног уља екстра лаког евро ЕЛ, на тржишту. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се наручилац  да Испоручиоцу исплату купопородајне цене врши на следећи начин 
: 
- вирманом у року од ________ дана  од дана доставе за сваку појединачну испоруку 
требоване робе. 
 
Наручилац ће исплату купопродајне цене извршити на текући рачун испоручиоца број : 
________________. 



 
У случају доцње наручиоца у извршавању обавезе из става 1. овог члана испоручилац има 
право на наплату законске затезне камате. 
 

Члан 5. 
 

Испоручилац се обавезује да тражена добра испоручује у складу са динамиком предвиђеном 
понудом и појединачним требовањем наручиоца, франко наручилац, у року одређеном 
требовањем наручиоца. 
  Уколико испоручилац није у могућности да сукцесивну испоруку у целости изврши, дужан 
је да о томе писменим путем обавести наручиоца најмање 1 дан пре рока за сукцесивну 
испоруку. У том случају, наручилац има право да робу садржану у сукцесивном требовању 
набави од трећег лица. Испоручилац је дужан да наручиоцу рефундира евентуалну разлику у 
цени и све друге зависне трошкове које је наручилац имао по основу набавке од трећег лица, 
у року од 3 дана од достављеног захтева наручиоца.  
 
Наручилац и испоручилац посебним споразумом договарају динамику и обим ванредних 
сукцесивних испорука добара  ( испорука без сачињеног благовременог требовања из става 
2.овог члана ).      
 

Члан 6. 
  Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у 
ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема робе, а у случају 
скривених мана у року од 8-осам дана накан сазнања за скривену ману. 
           У случају приговора, Испоручилац је дужан да упути Комисију за решавање 
рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички 
записник. 
             Уговорне стране су саглсне да до момента окончања рекламационог поступка свака 
страна сноси своје трошкове настале у смислу овог члана. 

 
Члан 7. 

 
Испоручилац је у обавези да наручиоцу доставља књиговодствене исправе-фактуре у складу 
са условима из увог уговора. 
 
Отпремница потписана од стране Ипоручиоца и Наручиоца заједно са фактуром представља 
основ за плаћање испоручених добара.  
 

Члан 8. 
 

Уговорне стране уговарају уговорају уговорну  казну за случај неиспуњења уговора од 
стране испоручиоца у висини од 5 % вредности уговора.  
 
Као неизвршење уговора у смислу става 1. овог члана сматра се неизвршење у уговору  
сукцесивне испоруке, недостављање исправних књиговодствених исправа или неизвршење 
обавезе рефундације увећаних трошкова испоруке трећег лица, након чега је уговор 
раскинут.  

Члан 9. 
 
Наручилац има право да једнострано, писменим путем раскине уговор у случају да 
испоручилац не испуњава своје обавезе из чл.5, 6, и 7. овог уговора. 
 
Испоручилац има право да једнострано писменим путем раскине уговор у случају да 
наручилац не извршава своју обавезу плаћања купопродајне цене у дупло дужем року из 
члана 4. овог уговора. 
 



У случају раскида уговора од стране наручиоца због неизвршавања уговора од стране 
испоручиоца из члана 5, 6 и 7. овог уговора, наручилац има право на наплату уговорне казне.   
 

Члан 10. 
      Овај уговор ступа на снагу даном закључења и примењује се на све испоруке  из члана 
1.уговора од момента ступања на снагу уговора закључно, а примењује се најдуже годину 
дана од дана закључења уговора.   
       Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора изврше у 
писаној форми – закључивањем анекса. 

Члан 11. 
 

     За све што није изричито регулисано овим уговором примењиваће се Закон о 
облигационим односима.  
 
       Спорна питања из овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше путем међусобног 
споразумевања, а ако не постигну споразум, спор ће се решити пред Привредним  судом у 
Лесковцу .  
 

Члан 12. 
 
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири  ) истоветна примерака од којих се два налазе код 
Испоручиоца, а два  код Наручиоца.  
 
 

 
     за НАРУЧИОЦА                                                                  за ИСПОРУЧИОЦА 
____________________                                                            _____________________ 


