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К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Редни број набавке: ЈН 14/2019 

 
 
 

НАБАВКА ДОБАРА - ПРИРОДНИ ГАС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претходно обавештење: 01.02.2019. године 

Објављен Позив: 
 
05.12.2019. године 

Крајњи рок за достављање 
понуда: 

20.12.2019. године до 08,00 часова 

Понуде доставити на адресу: 
Установа: Студентски центар Нови Сад  
Место: Нови Сад, улица Др Симе Милошевића бр. 4 

Јавно отварање понуда, обавиће се  
У просторијама наручиоца у Управној згради, у сали 
за састанке, III спрат, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, 
Нови Сад дана 20.12.2019. године у 08,30 часова 

Укупан број страна: 54 
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
("Сл.гласник РС" бр. 86/2015 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 
05/09-1246 од 05.12.2019. године) и Решења о образовању Комисије која спроводи 
поступак јавне набавке (бр. 05/09-1246/1 од 05.12.2019. године) припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Набавка добара - природни гас 
обликовану по партијама од 1 до 2 

ЈН Ред. бр. 14/2019 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
Прилог 1. Општи подаци о јавној набавци, опис предмета јавне набавке, назив и 

ознака из општег речника набавке 

Прилог 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

Прилог 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Образац 1. Подаци о понуђачу 

Образац 2. Изјава о независној понуди 

Образац 2. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН - за понуђача 
Образац 4. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН - за подизвођача 
Образац 5. Изјава понуђача о ангажовању подизвођача 

Образац 6. Општи подаци о подизвођачу 

Образац 7. Општи подаци о члану групе понуђача 

Образац 8. Образац понуде 

Образац 9. Модел уговора (Прилог 1 , 2, 3 и 4) 

Образац 10. Техничка спецификација 

Образац 11. Образац структуре цене 

Образац 12. Изјава о поштовању прописа (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама) 

Образац 13. Трошкови припреме понуде 

 

 

КОМИСИЈА 

1. Слађана Киковић, председник , 
- Адриан Барбу, заменик председника, 

2. Ивана Стеванов, члан, 
- Ненад Лабудовић, заменик члана, 

3. Жељка Вретунић, члан (службеник за јавне набавке), 
- Јелена Амиџић, заменик члана (службеник за јавне набавке). 
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Прилог 1.  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Општи подаци о јавној набавци 
 
Назив Наручиоца: УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД  
Адреса Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 
Интернет страница Наручиоца: www.scns.rs 
Врста Наручиоца: градска и општинска управа 
 
2. Подаци о предмету набавке 
 
Предмет јавне набавке: добра 
Опис предмета набавке: природни гас 
Назив из општег речника набавке: природни гас 
Ознака из општег речника набавке: 09123000 
 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке обликоване по 
партијама и то од 1 до 3;  
 
Процењена вредност јавне набавке износи 8.000.000,00 без пдв-а и то: 
 
Партија 1. - Мерно место: Илије Ђуричића бр. 3 у Новом Саду, 
Процењена вредност ове партије на годишњем нивоу је 5.700.000,00 динара без пдв-а. 
 
Партија 2. - Мерно место: СД "Михајло Предић др Миша" на адреси Јована 
Поповића бр. 2ц у Зрењанину, 
Процењена вредност ове партије на годишњем нивоу је 2.300.000,00 динара без пдв-а. 
 
Предметна набавка се спроводи у складу са Законом и подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке и Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 57/11, 80/11, 
93/12 и 124/12). 
 
Позиција у Плану јавних набавки за 2019. годину: 1.1.1 
 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци добара. 
 
3. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне 
субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 
лица са инвалидитетом. 
 
4. Подношење електронске понуде није допуштено. 
 
5. Врста, опис и количина добара дати су у техничкој спецификацији предмета 
набавке. 
 
Техничка документација: Саставни део понуде је део спецификација предмета набавке 
– детаљан спецификација са посебним захтевима наручиоца.  
 
6. Лице за контакт: Жељка Вретунић, факс. 021/458-926, e-mail: javne.nabavke@scns.rs, 
сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 часова. 
 
7. Претходно обавештење објављено дана 01.02.2019. године на Порталу јавних 
набавки: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=2202829. 
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Прилог 2. 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75  
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Члан 75 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач мора да докаже да испуњава Законом прописане услове и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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. 
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; 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона: да поседује Лиценцу Агенције за енергетику 
РС за снабдевање природним гасом. 
5) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

Напомена: Испуњеност услова од тачке 1) до 3) понуђач доказује ИЗЈАВОМ (Oбразац 
бр. 4). 
 
Напомена: Испуњеност услова од тачке 1) до 3) подизвођач доказује ИЗЈАВОМ. 
Изјава којом се доказују услови из тачке 1) - 3) се подноси на обрасцу изјаве који чини 
саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране 
одговорног лица подизвођача (Образац бр.4). 
 
Испуњеност услова из тачке 4) се доказује конкретним доказом. 
 
Изјава којом се доказује услов из тачке 5) се подноси на обрасцу изјаве који чини 
саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране 
одговорног лица понуђача (Образац бр. 13). 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени 
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац ће пре 
доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија да затражи да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да 
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац 
доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац неће од понуђача затражити 
достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће 
доказе из других поступака јавних набавки код  наручиоца. 
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Докази које је потребно доставити по позиву наручиоца су: 
 
На основу члана 75. ЗЈН: 
 
1. Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум 
издавања извода) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода) 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
2. Услов: 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. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
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 (копија, не старија од два месеца од дана отварања 
понуда) и то: 
 
1) Извод из казнене евиденције, односно  Уверење основног суда (које обухвата и 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 
да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
2) Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.  
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта. 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког 
од њих. 
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Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
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 (копија, не 
старија од два месеца од дана отварања понуда) 
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
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 (копија, не 
старија од два месеца од дана отварања понуда). Захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта.  
 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
3. Услов: 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. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, 
не старије од два месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда). 
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
Ако понуђач у остављеном року не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 
набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о 
испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4). 
   
Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
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Прилог 3.  
 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 
документа на српски језик. 
 
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из 
конкурсне документације. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. 
Закона о јавним набавкама. 
 
Уколико достављена понуда не садржи сву тражену документацију, обрасце, прилоге и 
споразум (ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, 
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  
 
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", број 124/2015, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. Понуђач доставља понуду у писаном облику. 
 
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 
могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 
 
Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да потпише и то: 
 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора 
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 
попунити и потписати сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног 
члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити и потписати обрасце из конкурсне 
документације (у ком случају је то потребно дефинисати споразум о заједничком 
наступу), изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона, које морају бити потписане од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви т.ј. не односе се на понуду 
понуђача (нпр. подаци о подизвођачу, изјава о ангажовању подизвођача и слично), 
понуђач није обавезан да потпише и овери, т.ј приложи. 
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НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним 
друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2018) од 1. октобра 2018. године сва писана акта 
(захтеви, дописи, уговори и остала документа) која достављају привредна друштва 
односно предузетници су важећа и валидна иако нису оверена печатом тог привредног 
друштва, односно предузетника. У том погледу указујемо да понуђачи више нису у 
обавези да обрасце из конкурсне документације оверавају печатом, односно да 
недостатак печата на обрасцима у понуди неће бити разлог за одбијање понуде као 
неприхватљиве. 
 
4. ПАРТИЈЕ 
 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

 
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
Уколико понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач може поднети само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке. 
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ   
 
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 
обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити 
подизвођачу, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу 
при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од 
целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама . 
 
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. (тачка 1 до 3) Закона о јавним набавкама, према упутствима из 
конкурсне документације. 
 
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира 
на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући 
приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то 
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. 
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Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизвођача наведен 
у претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може ангажовати као 
подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном наручилац ће реализовати 
средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац 
претрпео знатну штету. У том случају, наручилац је дужан да обавести организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. 
 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност наручиоца. 
 
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ - обавезно доставити споразум групе 
понуђача 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
 
Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености 
услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 3) Закона о јавним набавкама. 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. 
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке. 
 
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи: 
а) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 
потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом.  
 
9. ВАЛУТА И ЦЕНА 
 
Цена природног гаса уговарају се у УСД за Sм3, понуда се доставља у РСД по 
званичном средњем курсу НБС на дан достављања понуде.     
 
Цена приступа и коришћења транспортног и дистрибутивног система и цена за 
тарифни елемент „капацитет“ (м3/дан/година) су регулисане и одобрене од стране 
Агенције за енергетику Републике Србије и примењује се важећа на дан фактурисања, 
и нису укључени у цену. 
 
Јединична цена је променљива и регулише се у складу са формулом која је дефинисана 
у складу са Методологијом за одређивање цена (према Закону о енергетици) и која је 
наведена у члану 14. Модела уговора за партију бр. 1 и члан 16. Модела уговора за 
партију бр. 2. 
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Цена у понуди исказује се на две децимале. 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун изабраног понуђача у року од 15 дана од 
датума промета добара. 
 
Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" бр. 119/2012 и 
68/2015), на основу докумената који испоставља понуђач, а којим је потврђена 
испорука предметних добара. Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи 
тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити 
непрецизно одређени рокови (нпр. одмах по договору, од-до, сукцесивно и сл.). У 
случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
 
11. НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 
Изабрани понуђач гасоводом испоручује природни гас наручиоцу на паритету франко 
место испоруке наручиоца које је наведено у техничкој спецификацији и представља 
мерни уређај. 
 
Изабрани понуђач сноси све ризике као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 
транспортом и испоруком природног гаса до места испоруке, након чега сви ризици и 
одговорности прелазе на наручиоца. 
 
Изабрани понуђач је дужан да почне са испоруком природног гаса Наручиоцу у року од 
15 дана од дана закључења Уговора, под условом да наручилац испуњава обавезе 
утврђене Уговором, Законом и Уредбом. 
 
Испорука се врши у року од 15 дана од дана закључења Уговора до 31.12.2020. године у 
периоду од 08:00h до 08:00h (средњеевропско време). 
 
Испорука се врши на следећим адресама по партијама: 
Партија 1. - Мерно место: Илије Ђуричића бр. 3 у Новом Саду, 
Партија 2. - Мерно место: СД "Михајло Предић др Миша" на адреси Јована 
Поповића бр. 2ц у Зрењанину, 
 
11. КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ 
 
Понуђач је обавезан да посао обави стручно и квалитетно, у складу са добрим 
пословним обичајима, правилима и стандардима струке. 
 
12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач 
наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и 
сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. 
 
13. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 
поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом 
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отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. У складу са чланом  14. став 
1. ЗЈН наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.  
 
 
Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као 
поверљив и да то образложи.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра 
само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у 
истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». 
 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени 
начин. 
 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то 
учинити тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости 
написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који 
одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће понуду у целини 
одбити. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете 
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац 
ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 
се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4 Нови 
Сад, са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН 14/2019 
за партију бр. ___ или послати факсом на број 021/458-926 или електронском поштом 
на адресу javne.nabavke@scns.rs., радним данима од понедељка до петка у периоду од 
07.00 до 14.00 часова.   
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
 
15. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
У било ком моменту пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може, било на 
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог 
лица, да измени или допуни конкурсну документацију. 
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на 
интернет страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. 
став 5. ЗЈН, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца. 
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Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, 
представљају саставни део конкурсне документације.   
 
 
У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и 
понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће 
и продуженом крајњем року за подношење понуда. 
 
 
16.  ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да у року за подношење понуде да 
измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 
пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о 
опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 
 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 
непосредно преко писарнице Наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: Др. 
Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, са назнаком: "ИЗМЕНА или ДОПУНА или 
ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЈН 14/2019 за партију бр. ______ назив партије ________ - НЕ 
ОТВАРАЈ". 
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу 
измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи 
допис, потписан од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне 
образложене.  
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем 
поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду 
и који је потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 
понуда. 
 
17.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане 
преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је 
направио, у ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа 
које су потписале понуду Понуђача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача.  
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
 
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју 
тражити, нудити или дозволити промене у понуди. 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
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понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
 
 
Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна 
објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као 
неприхватљива. 
 
19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ 
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
 
Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који 
потврђује да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда у поступку јавне набавке : 
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. 
 
Доказ може бити: 
 
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или 
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан.  
 
20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 
84. Закона о јавним набавкама уз примену критеријума "најнижа понуђена цена" 
сходно члану 85. Закона о јавним набавкама. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац 
ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду 
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
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Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену и најдужи рок 
важења понуде, Комисија ће доделити уговор понуђачу извлачењем путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 
називе понуђача који имају исти најдужи рок важења понуде и исту најнижу понуђену 
цену исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. 
 
21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
  
Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу да су 
поштовали обавезе које произилазе 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. 
 
22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права се подноси непосредно, поштом, маилом или факсом, на 
адресу Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, препоручено са повратницом, 
(javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926) радним данима од понедељка до петка у 
периоду од 07.00 до 14.00 часова, а може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе. 
  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3. ЗЈН, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавкиЗахтевом 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 
захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 
Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 
112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења 
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог 
наручиоца не одлучи другачије. 
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Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, 
наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева 
поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који 
се налази на сајту Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, 
између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за 
заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога;  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (120.000,00 динара);  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које 
се подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1.  
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, 
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава);  
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 
са законом и другим прописом. 
 
23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева 
за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права . 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор 
са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора. 
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских 
услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за  
подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора у 
року од 3 радна дана од дана пријема позива наручиоца. 
У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има 
право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг 
листи. 
 
24. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 
109. став 1. Закона о јавним набавкама. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. 
ЗЈН, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време 
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед 
којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 
 
25. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање 
своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не, 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 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
26. КОМУНИКАЦИЈА 
 
Сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама комуникација између наручиоца и понуђача 
у поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске 
поште или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови 
предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска 
средства. 
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Контакт особа: Жељка Вретунић, е-маил: javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926 
радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 часова. 
 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање.  
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. За све што није посебно 
прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконски акти који 
регулишу ову материју. 
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Образац 1. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
 
1)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3)   ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
                            (заокружити) 

 
 

Назив понуђача  

Седиште и адреса Понуђача  

Овлашћено лице  
за потписивање уговора 

 

Особа за контакт  

Телефон/факс  

Е-mail  

Радно време понуђача 
 (радни дан,викенд,празници): 

 

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

Врста правног лица: 
а) микро   г) велико 
б) мало      д) физичко лице 
в) средње 

 

               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

______________________________________  

                          
 

Датум:                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача:  
_______________                                                                 ____________________________ 
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Образац 2. 

 

 
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као овлашћено лице понуђача,  
 
 
_____________________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 
 
 
дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду 
број _____________ од 2019. године, припремљену на основу позива за подношење 
понуда у предмету јавне набавке ЈН 14/2019 за партију бр. _______, објављеног на 
Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Установе Студентског 
центра Нови Сад, подносим независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
               
 
 
Датум:                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача:  
_______________                                                      _______________________________ 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, 
Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се Изјава копира у довољном бројку 
примерака, да се попуни и потпше од стране овлашћеног лица за сваког понуђача из групе 
понуђача.  
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Образац 3. 

  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. ЗЈН  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЗА ПОНУЂАЧА 

 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу  
 
 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач_______________________________________ из ________________________, 
Адреса: ____________________________________  , Матични број: _______________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН Ред.бр. 
14/2019 и то да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2) 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; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси понуђач самостално овом Изјавом доказује да испуњава 
све услове из тачке 1 до 3. 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац 
Изјаве фотокопира у довољном броју примерака попуни и потпише за сваког 
члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача). 
 
 
 
Датум                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача:  
 
_______________                                                  _______________________________ 
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Образац 4. 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗЈН У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, као овлашћено лице подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач___________________________________ из _________________________, 
Адреса: _____________________________________  , Матични број: ____________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН Ред. бр. 
14/2019 и то да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) 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; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
Место и датум:                                М.П.                                 Потпис подизвођача 
______________                                                                          __________________ 
 
 
Напомена:  
 
Понуђач и Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене у тачкама 1 
до 3 ове Изјаве.  
 
Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве 
фотокопирати за сваког подизвођача. 
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Образац 5. 
 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од 
четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем 
редног броја 5 за првог подизвођача). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
ДЕО НАБАВКЕ КОЈУ 

РЕАЛИЗУЈЕ  

УЧЕШЋЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

У  ПОНУДИ 
(процентуално) 

 
 
 

   

    

 
 

   

 
 
 

   

 
Датум:                                                                         Потпис овлашћеног  лица Понуђача, 
 
____. ____. 2019. године                  М.П.                    ________________________________ 
 
Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 
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Образац 6. 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив Подизвођача  

Седиште и адреса  
Подизвођача  

 

Овлашћено лице  

Особа за контакт  

Телефон/факс:  

Е-mail  

Радно време члана групе: 
(радни дан,викенд,празници) 

 

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

             Врста правног лица: 
           а) микро  г) велико 
           б) мало д) физичко лице 
           в) средње 

 

 
 

 
                                                                                         Потпис овлашћеног лица Понуђача 
Датум:               
                                                              
____. ____. 2019. године                                                _____________________________ 
 
                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
Подизвођача 
                                                                                             
_______________________________ 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја подизвођача 
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Образац 7. 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса  
члана групе понуђача 

 

Овлашћено лице   

Особа за контакт  

Телефон/факс:  

Е-mail  

Радно време члана групе: 
(радни дан,викенд,празници) 

 

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 

 

 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 

 

                                                                                                      Потпис овлашћеног  лица 
Датум:               
                                                      
____. ____. 2019. године                                                         _____________________________ 
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Образац 8.                                                    

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке 
наручиоца Установе СЦ Нови Сад ЈН 14/2019, обавезујемо се да квалитетно 
извршимо испоруку добара који су предмет набавке, у складу са наведеним 
условима из конкурсне документације, поштујући све стандарде, на следећи начин:  
 

ПОНУДА за партију бр. ___ назив партије ______ 
бр. ________________ од __________________ 

 
Понуду подносим (заокружити): 
 
а) самостално 
б) са подизвођачем 
в) као група понуђача 

                
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-
А: 

 

ПДВ:  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-
ОМ: 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не краћи од 60 
дана): 

 

 

А) Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра: 

_________________________________________________________________________________ 

Адреса и седиште понуђача:____________________________  
Матични број: ___________________________________  
ПИБ:____________________________________________  
Овлашћено лице:_______________________________  
Особа за контакт: ________________________________  
E-mail: __________________________________________  
Број телефона: ___________________________________  
Телефакс: _______________________________________  
Број рачуна понуђача:______________________________ код _________________ банке. 
 
Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођаче/подизвођачима): 
 
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
_______________________________________________________________________________ 
Адреса и седиште подизвођача:____________________  
Матични број: ___________________________________  
ПИБ:____________________________________________  
Овлашћено лице: ______________________________  
Број телефона: ___________________________________  
E-mail: __________________________________________  
Број рачуна подизвођача: ______________________________ код _________________ банке  
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____%.  
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ______________________________ 
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2. Пословно име подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
_______________________________________________________________________________ 
Адреса и седиште подизвођача: ____________________________  
Матични број: ___________________________________  
ПИБ:____________________________________________  
Овлашћено лице: _____________________________ 
Број телефона: ___________________________________  
E-mail: __________________________________________  
Број рачуна подизвођача: _____________________________  
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%.  
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ______________________________ 
 
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не 
може бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју 
подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све 
подизвођаче), не може бити већи од 50 %. 
 
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка 
понуда): 
1. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
_______________________________________________________________________________ 
Адреса и седиште члана групе:___________________________________________________ 
Матични број: ___________________________________  
ПИБ:____________________________________________  
Овлашћено лице:__________________________________________________________________ 
Особа за контакт: _________________________________  
E-mail: ___________________________________________ _ 
Број телефона: ____________________________________   
Телефакс: ________________________________________ _ 
Број рачуна члана групе: ______________________________ код _________________ банке  
2. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
_______________________________________________________________________________ 
Адреса и седиште члана групе:___________________________________________________ 
Матични број:_____________________________ 
ПИБ: _________________________________ 
Овлашћено лице: __________________________ 
Особа за контакт: _________________________________  
E-mail: ___________________________________________ _ 
Број телефона: ____________________________________   
Телефакс: ________________________________________ _ 
 
Датум:                                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача:  
_______________                                                                 _______________________________ 
 
Напомена: Образац се попуњава посебно за сваку партију. 
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Образац 9. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
за партију бр. 1 Мерно место: Илије Ђуричића бр. 3 у Новом Саду 

 
Уговорне стране : 
 
1. Установе Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, мат.бр: 
08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873, бр.т.рн: 840-547661-34 код Управе за трезор 
Нови Сад, с једне стране као наручилац (у даљем тексту: Купац), а коју при закључивању овог Уговора 
заступа директор Зоран Мартиновић, дипл. Правник 
и 
2. _____________________________ са седиштем у  _____________________, ул.__________________ 
бр. ___, мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: __________________, 
бр.т.рн: ______________________, код ________________________ банке с друге стране као понуђач 
(у даљем тексту: Снабдевач), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор 
____________________ под следећим условима: 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- Да је Купац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12,14/15 и 68/15) и 
на основу позива за подношење понуда за испоруку добара спровео отворени поступак јавне набавке, 
ред. бр. ЈН 14/2019. 
- Да је Снабдевач у својству Понуђача доставио Понуду број __________________________ од 
_______________ 201_. Године за Партију бр. __ - ___________ (попуњава Снабдевач), која је 
заведена код Купца под бројем ___________ (попуњава Купац) од _______ 201_. године (попуњава 
Купац), а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора. 
- Да понуда Продавца у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне документације, 
које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора. 
- Да је Купац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Купац) од 
_________________ 201_. године (попуњава Купац) доделио уговор о јавној набавци Снабдевачу и да 
је истекао рок за подношење захтева за заштиту права. 
 
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја природног гаса са припадајућим трошковима коришћења 

транспортних и дистрибутивних система на уговореном месту испоруке под условима и на начин 
утврђен Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 145/14 и 95/18, у даљем тексту: Закон), Уредбом 
о условима за испоруку природног гаса (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06, 3/10 и 48/10, у даљем тексту: 
Уредба), Правилима о раду транспортног система оператора транспортног система и Правилима о 
раду дистрибутивног система оператора дистрибутивног система чији се системи користе за 
снабдевање гасом (у даљем тексту: Правила), Правилима о промени снабдевача (''Сл. гласник РС'', 
бр. 65/15 и 10/17) и Општим условима продаје природног гаса крајњим купцима на слободном тржишту 
ЈП ''Србијагас'' (http://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2018/12/OPSTI-USLOVI-PRODAJE-
PRIRODNOG-GASA.pdf) и  другим прописима, као и актима Снабдевача. 

 
II КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА  

Члан 2. 
Уговореном испоруком гаса сматра се максимална часовна потрошња на уговореном месту 

испоруке (МИ) у складу са издатим Решењем о одобрењу за прикључење објекта потрошача 
гаса (у даљем тексту: Решење) и  Прилогом 3, који чинe саставни део овог уговора, односно 
остварена потрошња Kупца на месту примопредаје. 

Купац је упознат да уговарање испорука гаса, као и уговарање капацитета за транспорт и 
дистрибуцију гаса према Прилогу 3, Снабдевачу стварају трошак који Снабдевач не може да 
надокнади уколико дође до раскида уговора од стране Купца.  

 

III НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Члан 3. 

 Снабдевач гасоводом испоручује гас Купцу на паритету место испоруке Купца које је 
наведено у Решењу и представља мерни уређај.  

Члан 4. 
Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или више 

мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Купца. 
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Члан 5. 

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

 

IV КВАЛИТЕТ 
Члан 6. 

Гас који се испоручује мора да испуни услове у погледу притиска, састава, топлотне вредности, 
Wobbe индекса и других својстава природног гаса утврђених прописима и Правилима ОС на чијем 
се систему налази уговорено место испоруке. 

Гас који се испоручује Купцу мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у границама од 
42-46 MJ/m³.  

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

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

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

 

V МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН 
Члан 7. 

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

Количина испорученог гаса изражава се у Sm
3
. 

Члан 8. 
 Уговорне стране су сагласне да се утврђивање испоручених количина гаса врши на месту 

испоруке најмање једном у току обрачунског периода који не може бити дужи од 31 
(тридесетједан) дан, као и при промени цене гаса или при евентуалној промени услова 
испоруке у складу са Уговором, Законом и прописима донетим на основу Закона. 

Члан 9. 
Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са Правилима. 

Члан 10. 
У случају када мерни уређај није мерио количине гаса, или је регистровање било непотпуно, као 

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

Члан 11. 
Купац и Снабдевач имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног уређаја 

у складу са Правилима, уколико посумњају у његову исправност, при чему трошкове ванредне 
контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да није била у праву.  

Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна утрошених 
количина гаса врши се у складу са Правилима.  

 
VI ЦЕНЕ 

Члан 12. 
Цена гаса утврђује се у USD/1.000Sm

3
 за МИ у

 
складу са Прилогом 3 Уговора за сваки 

квартал календарске године у току уговореног периода испоруке гаса. 
Цена гаса представља збир  променљивог дела цене и фиксног дела – додате вредности. 

Цена гаса за IV квартал 2019. године износи 341,48 USD/1.000Sm
3
. 

Фиксни део цене износи 95,47 USD/1.000Sm
3
.  

Променљиви део цене за IV квартал 2019. године износи 246,01 USD/1.000Sm
3 
. 

Променљиви део цене утврђује се квартално и заокружује на два децимална места, по 
формули: 

ЈЦ = Po (0,35 ) 

ЈЦ            Обрачунска јединица ценe у USD за 1.000 m
3
, при Hd= 33.338,35 кЈ/m

3
, која се 

утврђује 1. јануара, 1. априла, 1. јула и 1. октобра; 
Pо            Основна цена од 194,32 USD/1.000Sm

3 
на дан 01.10.2015. 

А              Средња аритметичка вредност месечних цена мазута са садржајем сумпора од 1% 
у USD по метричкој тони, за 9 (девет) месеци који непосредно претходе датуму 
обрачуна (цене мазута са садржајем сумпора од 1% објављују се у ''Platt

,
s Oilgram 

Price Report'', у делу ''Europen Monthly Averages'', “Cargoes FOB Med Basis Italy” и 
представљају средњу аритметичку вредност између најнижих и највиших котација); 

Ао            Основна вредност цена мазута са садржајем супмпора од 1% сумпора, које се 
објављују у ''Platt

,
s Oligram Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'', 
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''Cargoes FOB Med Basis Italy'' за референтни период (јануар 2015 – септембар 
2015. године, и представља средњу аритметичку вредност између најнижих и 
највиших котација) 

                                         Ао = 291,422 USD за метричку тону на дан 01.10.2015. 
B              Средња аритметичка вредност месечних цена мазута са садржајем сумпора од 

3,5% у USD по метричкој тони, за 9 (девет) месеци који непосредно претходе 
датуму обрачуна (цена мазута са садржајем сумпора од 3,5% објављује се  у 
''Platt

,
s Oilgram Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB 

Med Basis Italy'' и представља средњу аритметичку вредност између најнижих и 
највиших котација); 

Bо            Основна вредност цена мазута са садржајем сумпора од 3,5% које се објављују у 
''Platt

,
s Oilgram Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB 

Med Basis Italy'' за референтни период (јануар 2015 – септембар 2015. године и 
представља средњу аритметичку вредност између најнижих и највиших котација); 

                                           Во = 279,603 USD за метричку тону на дан 01.10.2015. 
G             Средња аритметичка вредност месечних цена дизела (0,1) у USD по метричкој 

тони, за 9 месеци који непосредно претходе датуму обрачуна (цене дизела (0,1) 
објављује се у часопису ''Platt

,
s Oilgram Price Report'', у делу ''European Monthly 

Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' и представља средњу аритметичку 
вредност између најнижих и највиших котација); 

Gо            Основна вредност цена дизела (0,1) које се објављују у ''Platt
,
s Oilgram Price 

Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' за 
референтни период (јануар 2015 – септембар 2015. године и представља средњу 
аритметичку вредност између најниже и највише котације); 

                                          Gо = 507,577 USD за метричку тону на дан 01.10.2015. 
     У цену гаса нису урачунати ПДВ, накнаде и трошкови приступа систему за транспорт и 
дистрибуцију гаса који се обрачунавају у складу са важећим ценовником Оператора система по 
регулисаним ценама (Регулисане цене ОС: 
http://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=22.05&tp=TarifeG). 
 

Члан 13. 
За испоруку гаса користе се системи за транспорт и дистрибуцију гаса ОС наведених у 

Прилогу 3. 
Цене приступа систему за  транспорт и дистрибуцију гаса у Републици Србији су регулисане, 

одобрене од стране надлежног органа и исказане по тарифама: 
1.1. ''енергент" (дин/Sm

3
), и 

1.2. "капацитет" (дин/Sm
3
/дан/година) 

Тарифа за "енергент" се примењује на продату количину гаса утврђену мерењем на месту 
испоруке у обрачунском периоду. 

Тарифа за "капацитет" се примењује на максималну дневну потрошњу гаса на месту 
испоруке у претходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и 
категорије.  

Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где не постоји могућност дневног 
очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на месту 
испоруке.  

У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу 
података о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из Прилога 3. На исти начин 
утврђује се максимална дневна потрошња гаса и за Купца који у претходној години није имао 
потрошњу гаса. 

Годишња равномерност потрошње гаса се утврђује на основу података о потрошњи гаса на 
месту испоруке и представља количник збира остварене потрошње гаса у јануару, фебруару и 
децембру претходне календарске године и укупне потрошње гаса остварене у тој години на том 
месту испоруке (у даљем тексту: коефицијент равномерности Кр). 

Подаци о годишњој равномерности потрошње за ново место испоруке, као и за место испоруке 
које током претходне календарске године није остварило потрошњу гаса, утврђују се према 
уговореним количинама гаса за место испоруке. 

Подаци о годишњој равномерности потрошње за постојеће место испоруке које је активирано у 
току претходне календарске године и које није имало потрошњу гаса у току 12 (дванаест) 
узастопних месеци, утврђују се према уговореним количинама гаса за место испоруке. 

"Ванвршна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент 
равномерности Кр мањи или једнак 0,20 (Кр ≤0,20), а количник максималне дневне потрошње у 
сваком од наведена три месеца - јануар, фебруар и децембар и максималне дневне потрошње 
гаса, остварених у години на основу које се разврстава за место испоруке, је мањи или једнак 0,6 
(≤0,6);  

"Равномерна потрошња, у коју се разврставају: 
- места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или једнак 0,33 (Кр ≤0,33) 

и  
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- места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или једнак 0,20 (Кр ≤0,20), 
а количник максималне дневне потрошње у било ком од наведена три месеца - јануар, 
фебруар и децембар и максималне дневне потрошње природног гаса, остварених у години 
на основу које се разврстава место испоруке, је већи од 0,6 (Кр>0,6);  

"Неравномерна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент 
равномерности Кр већи од 0,33 (Кр>0,33). 

Максимална дневна потрошња за место испоруке са аутоматским бележењем испоручених 
дневних количина гаса на мерном уређају, утврђује се на основу остварених дневних потрошњи из 
претходне календарске године. 

За место испоруке код којег не постоји могућност аутоматског бележења испоручених дневних 
количина природног гаса на мерном уређају, максимална дневна потрошња се израчунава тако што 
се највећи количник испоручених месечних количина у претходној календарској години и броја дана 
у том месецу, помножи са одговарајућим коефицијентом месечне неравномерности Км. 

Вредности коефицијента месечне неравномерности Км су: 
1) Км1=1,35 за место испоруке из групе "Неравномерна потрошња"; 
2) Км2=1,20 за место испоруке из групе "Равномерна потрошња" и "Ванвршна потрошња". 
Максимална дневна потрошња за ново место испоруке, као и за место испоруке које током 

претходне календарске године није имало потрошњу гаса, утврђује се према уговореној 
максималној дневној потрошњи гаса. 

Максимална дневна потрошња за постојеће место испоруке које је активирано у току претходне 
календарске године и које није имало потрошњу гаса у току 12 (дванаест) узастопних месеци, 
утврђује се према уговореној максималној дневној потрошњи гаса. 

Трошкови коришћења услуге ОТС се обрачунавају у складу са важећим тарифама за: 
- ''енергент - домаћа потрошња"; 
- "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"; 
- "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни". 

За МИ на дистрибутивном систему трошкови коришћења услуге ОДС се обрачунавају у 
складу са важећим тарифама за: 

- ''енергент"; 
- "капацитет". 

Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских 
периода. 

Купцу коме је обустављена испорука гаса у складу са Законом и Уредбом, тарифа 
"капацитет" се обрачунава за све време трајања обуставе, осим у случају када је на његов 
писмени захтев обустављена испорука на уговореном МИ на дистрибутивном систему, која 
може трајати најмање једну, а највише две године. 

 
Члан 14. 

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

 
VII ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 15. 
Фактурисање испоручених количина гаса са припадајућим трошковима коришћења 

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

По ступању уговора на снагу, Снабдевaч отпочиње фактурисање трошкова коришћења 
транспортних и дистрибутивних система за нова места испоруке након доношења Одлуке о 
пуштању природног гаса, а за неактивна места испоруке након Одобрења за испоруку гаса од 
стране ОС на чијем се систему налази уговорено место испоруке. 

Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас са припадајућим трошковима 
коришћења транспортних и дистрибутивних система, накнадом за унапређење енергетске 
ефикасности и ПДВ у року од 10 (десет) дана од датума промета. 

Износи уговорени у USD обрачунавају се у динарима по званичном средњем курсу Народне 
банке Србије на дан промета. 

Купац је обавезан да издати рачун плати у року од 15 (петнаест) дана од датума промета, 
односно у року доспећа рачуна на наплату. 

Уколико уговорени датум доспећа пада на нерадни дан, а нерадним даном се поред недеље 
и државних празника сматрати и субота, исти се преноси на први наредни радни дан. 

Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу писаним путем 
у року од 8 (осам) дана од датума пријема рачуна, у противном сматра се да је рачун 
прихваћен од стране Купца у целости. 
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VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПЛАЋАЊА 

Члан 16. 
За обезбеђење плаћања обавеза насталих испоруком гаса и реализацијом одредби Уговора 

у уговореном року доспећа, Купац је дужан да достави Снабдевачу инструменте обезбеђења 
плаћања у складу са  Прилогом 2 Уговора. 

Купац је дужан да инструменте обезбеђења плаћања достави пре почетка испоруке гаса.  
Купац је дужан да достави нове инструменте обезбеђења плаћања у случају да претходно 

достављени буду релизовани, када се промени овлашћено лице за потписивање, односно када 
настану друге околности због којих се претходно достављени инструменти обезбеђења 
плаћања не могу реализовати, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана настанка нових 
околности. 

Члан 17. 
Купац можe уместо доставе Прилогом 2 уговореног инструмената обезбеђења плаћања, да 

изврши уплату аванса у висини коју предрачуном утврђује Снабдевач, у складу са количинама 
из Прилога 3. 

Износ предрачуна не може бити мањи од предстојеће двомесечне потрошње из Прилога 3 и 
цене гаса која је важила у месецу који претходи месецу испоруке, укључујући трошкове 
приступа транспортним и дистрибутивним системима, накнаде и ПДВ. 

Снабдевач је обавезан да Купцу изда предрачун најкасније до 15. (петнаестог) дана текућег 
месеца за испоруку гаса у наредном месецу. 

Купац је обавезан да издати предрачун плати у року од 10 (десет) дана од датума издавања. 
У случају одступања остварене месечне потрошње од месечне потрошње исказане у 

Прилогу 3 за више од 10%, Купац ће за потребе утврђивања висине аванса на захтев 
Снабдевача доставити коригован Прилог 3 усклађен са Решењем о одобрењу прикључења 
објекта потрошача гаса на гасоводни систем, историјском потрошњом и осталим параметрима 
који утичу на висину потрошње природног гаса на уговореном месту испоруке. 

Уколико Купац не поступи по захтеву Снабдевача за доставу коригованог Прилога 3 за 
потребе утврђивања висине аванса, доставиће Снабдеавчу уговорени инструмент обезбеђења 
плаћања у складу са Прилогом 2. 

На примљени аванс не обрачунава се камата, а аванс се затвара рачуном за испоручен гас 
по цени на дан промета. 

 
IX НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА 

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

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

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

Обуставом испоруке из става 1. овог члана, не престаје Уговор, а у периоду обуставе 
испоруке, Купац има обавезе које се односе на приступ систему у зависности од уговорених 
услова испоруке гаса. 

У случају обуставе испоруке гаса сходно ставу 1. овог члана, објекат Купца ће бити 
искључен са система под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима 
донетим на основу Закона. 

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

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

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

Плаћање се урачунава према реду доспевања рачуна на наплату. Уколико Купац поред 
главнице дугује и трошкове и камате, прво се отплаћују трошкови, затим камате и најзад 
главница. 

Камата се обрачунава на износ дуга од датума доспећа рачуна на наплату до дана исплате, и 
то по стопи утврђеној законом. 

 
X ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ 

Члан 21. 
У случају краткотрајних поремећаја у снабдевању гасом услед хаварија, непредвиђених 

околности на гасоводном систему и других околности које за последицу имају смањење 
испоруке, у циљу очувања сигурности гасоводног система примењиваће се мере ограничења 
прописане Уредбом и Законом.  

 

XI ВИША СИЛА 
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Члан 22. 

Сматраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве, 
земљотреса, експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и услед 
аката надлежних државних органа. 

Сматраће се да је наступило дејство више силе и кад дође до прекида транспорта увозног 
гаса, као и у случају дејства више силе на гасним објектима и инсталацијама Купца. 

Наступање више силе не утиче на обавезу  плаћања Купца за испоручени гас. 
 

 
 
XII УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ  

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

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

Законом и Уредбом.  
 

XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 
Члан 24. 

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

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

 
XIV ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 25. 
Уговор се закључује на одређено време за период испоруке у складу са Прилогом 3 и 

Одлуком о пуштању природног гаса, односно Одобрењем за испоруку гаса ОС на чијем се 
систему налази уговорено место испоруке, с тим да се може и пре раскинути писаном изјавом 
сваке уговорне стране, под условима и на начин прописан законом, важећим прописима и овим 
Уговором.  

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

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

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

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

 

XV ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА 
Члан 26. 

Уговорна страна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе одмах писмено 
обавести другу уговорну страну уз доставу релевантних доказа. 

Уколико због промене прописа, oдлука надлежних органа или активности једне или обе 
уговорне стране, дође до промене правног статуса, обавезе настале из овог уговора 
аутоматски прелазе на правне следбенике.  

Преношење права врши се у року од 5 (пет) дана када правни следбеник обавести другу 
уговорну страну да замењује правног предходника у Уговору и о томе пружи потребне доказе. 

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

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

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

или спречава ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених овим уговором или 
ограничава или спречава преузимање одговорности, та уговорна страна дужна је да без 
одлагања писмено обавести другу уговорну страну и да на њен захтев уговори правног 
следбеника.  
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XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    
Члан 29. 

Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором, а у 
супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

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

финансијске и друге податке који су им доступни у реализацији овог уговора. 
Члан 31. 

За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису 
Уговором посебно регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе Закона о 
облигационим односима, као и прописа из члана 1. овог уговора.  

 
Члан 32. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну 
страну, протумачен и у знак сагласности потписан.  

 
Саставни део Уговора чине следећи прилози: 
 

-  Прилог 1: Подаци са контакт и коресподенцију; 
-  Прилог 2: Инструменти обезбеђења плаћања; 
-  Прилог 3: Поруџбеница; 
-  Прилог 4: Пријава места испоруке. 

 
 
 

      КУПАЦ                    СНАБДЕВАЧ 
 
 

_________________________           _______________________________ 
 

 

 
             _______________________________ 
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ПРИЛОГ 1 

 

 

ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈУ 

 

 

 

 

 

Снабдевач:                   
 

Адреса    

 

Телефон:   

 

Факс:     

 

E-mail:     

 

Контакт особа:   

 

 

 

 

 

 

Купац: Установа "Студентски центар" Нови Сад   

 

Адреса: Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад   

  

 

Телефон: 021/ 210-2411    

 

Факс: 021/ 458-926    

   

E-mail:     

 

Контакт особа:   
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ПРИЛОГ 2 

 
У складу са чланом 16. Купац је дужан да достави Снабдевачу инструмент обезбеђења 
плаћања: 
 
 

1. 6 (шест) соло меница; 
2. 6 (шест) меничних овлашћења; 
3. Картон депонованих потписа важећи приликом закључења уговора, одн. издавања 

меница, оверен на дан закључења уговора, одн. издавања меница; 
4. Потврда о извршеној регистрацији меница. 
5. 2 (две) потврде о предаји меница 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      КУПАЦ                 СНАБДЕВАЧ 
 
 
 

_________________________           _______________________________ 
 
 

 
             _______________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

 

Поруџбеница бр. ___________ датум _____________ 

 
уз Уговор бр.    _______________________________ 
 
Решење бр.      _____________ датум _____________ 
 
Назив Купца              Студентски центар Нови Сад                Шифра Купца   _______________ 
 
Назив / адреса МИ  ________________________     Шифра МИ    _______________ 
 
Капацитет МИ     ___________    Sm

3
/дан/година *                     Категорија / Група МИ ___ / ____* 

 
Oператор(и) система ОТС ЈП СРБИЈАГАС / ОДС ЈП СРБИЈАГАС 
 
Уговорени период испоруке  01.01.2020.-31.12.2020. године 
 
 

 

 
 
 
 

Година 2019. 

Месец Количина Sm
3
 

Јануар  

Фебруар  

Март  

Април  

Мај  

Јун  

Јул  

Август  

Септембар  

 
Октобар 

 

 
Новембар 

 

 
Децембар 

 

 
УКУПНО 

 

Година 2020. 

Месец Количина Sm
3
 

Јануар 12.000 

Фебруар 13.000 

Март 16.000 

Април 13.000 

Мај 13.000 

Јун 12.000 

Јул 7.000 

Август 5.000 

Септембар 8.000 

 
Октобар 

11.000 

 
Новембар 

12.000 

 
Децембар 

13.000 

 
УКУПНО 

135.000 
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* (у складу са чланом 13. Уговора за 2020.) 

   

 

     КУПАЦ                 СНАБДЕВАЧ 
 
 

_________________________           _______________________________ 
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   ПРИЈАВА МЕСТА ИСПОРУКЕ 

ПРИЛОГ 4 

 

1 НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ   ________________________________________________________________ 

  Шифра делатности   _______________ 

                          

2 НАМЕНА ПОТРОШЊЕ:  
              

  

 1) купци кojи имajу сoпствeну пoтрoшњу нeoпхoдну зa oбaвљaњe дeлaтнoсти трaнспoртa, дистрибуциje и 
склaдиштeњa прирoднoг гaсa (прeдгрeвaњe гaсa нa глaвнoj мeрнo-рeгулaциoнoj стaници, рaд кoмпрeсoрa и 
сл.), купци кojи имajу сoпствeну пoтрoшњу нeoпхoдну зa oбaвљaњe дeлaтнoсти прoизвoдњe и прeрaдe 
прирoднoг гaсa, нaфтe и нaфтних дeривaтa;  
2) бoлницe, клиникe, клиничкo-бoлнички и клинички цeнтри, институти, спeциjaлнe здрaвствeнe устaнoвe 
(стaницe хитнe пoмoћи и других хитних интeрвeнциja, стaциoнaри, зaвoди зa трaнсфузиjу крви, узимaњe и 
прeрaду крви и цeнтри зa диjaлизу) и oбjeкти и пoстрojeњa прoизвoђaчa лeкoвa и сaнитeтскoг мaтeриjaлa;  
3) другe здрaвствeнe устaнoвe у склaду сa плaнoм мрeжe здрaвствeних устaнoвa кojи сe дoнoси у склaду сa 
зaкoнoм;  
4) oбjeкти вoдoвoдa и кaнaлизaциje;  
5) oбjeкти зa прoизвoдњу oснoвних прeхрaмбeних прoизвoдa (цeнтрaлнe пeкaрe, млeкaрe и кухињe);  
6) jeдиницe и устaнoвe Министaрствa oдбрaнe и вojскe Србиje;  
7) устaнoвe сoциjaлнe зaштитe зa смeштaj кoрисникa (зaвoди, дoмoви, цeнтри, прихвaтни цeнтри и 
прихвaтилиштa);  
8) кaзнeнo-пoпрaвни зaвoди, oкружни зaтвoр, вaспитнo-пoпрaвни дoмoви и спeциjaлнe зaтвoрскe бoлницe;  
9) устaнoвe у oблaсти прeдшкoлскoг, oснoвнoг, срeдњeг и висoкoг oбрaзoвaњa, учeничкoг и студeнтскoг 
стaндaрдa и спoртa;  
10) oбjeкти кoд кojих би испoрукa гaсa изaзвaлa трajну хaвaриjу прoизвoдних пoстрojeњa;  
11) дoмaћинствa;  
12)  тoплaнe (дaљински систeм грejaњa);  
13) купци кojи имajу oбjeктe зa прoизвoдњу хрaнe, oсим цeнтрaлних пeкaрa и кухињa;  
14) тeрмoeлeктрaнe-тoплaнe;  
15) индустриjски пoтрoшaчи кojи прирoдни гaс кoристe кao сирoвину;  
16) индустриjски пoтрoшaчи кojи прирoдни гaс кoристe кao eнeргeнт.  

             

3 МИНИМАЛНЕ ЧАСОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ "ТОПЛОГ СТАЊА".  
  a) пoтрeбнe Qmin= _________ m3/h  

  б) нису пoтрeбнe  

4 ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА ПРЕЛАЗ НА Q= 0 m3/h  

               

  __________________ чaсoвa  

             

 
5 

 
МОГУЋНОСТ АЛТЕРНАТИВНОГ ГОРИВА  

  a) Мoгућнoст aлтeрнaтивнoг гoривa:                    ДА                       НЕ  
               

  б) Oбим aлтeрнaтивнoг гoривa: _________________________ %   или   ______________________ m3/h  

               

  ц) Врстa aлтeрнaтивнoг гoривa:   _______________________       или    _________________________ 

               

  д) Кaпaцитeт склaдиштeнoг прoстoрa зa aлтeрнaтивнo гoривo:     _________________________ 

               
            

6 МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА ЧАСОВНА ПОТРОШЊА (инсталисана) ПО ТРОШИЛИМА  
  МОГУЋНОСТ ЗАМЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ДРУГИМ ЕНЕРГЕНТОМ ПО ТРОШИЛИМА  
               

  НАЗИВ ТРОШИЛА  Брoj кoтлoвских   Мин. и мax. (инстaлирaнa пoтрoшњa)  Обим замене  
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     jeдиницa   Qmin   Qmin                          прир. гaсa пo трoшилу               

     (кoм)   (m3/h)   (m3/h)                          m3/h или % Q                           

       _________  ___________  __________    _________________ 

       _________  ___________  __________    _________________ 

       _________  ___________  __________    _________________ 

               
   Минимaлнo врeмe пoтрeбнo зa прeлaзaк нa други eнeргeнт:     ___________________  час  

7 ДУЖИНА ТРАЈАЊА РЕМОНТА И ПОТРОШЊА ПРИРОДНОГ ГАСА У ТОКУ РЕМОНТА  

               

  1. Oд  __________дo  ___________              Qrem=    __________ m3/h  

  2. Oд  __________дo  ___________              Qrem=     _________  m3/h  

                          

8 ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАЊА И СТАРТОВАЊА (за случај ремонта или искључења)  
               

  ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАЊА (први пeриoд) _________  чaсoвa,   прoсeчнo чaсoвнo смањење Q= ________ m3/h   

  ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАЊА (други пeриoд)  _________ чaсoвa,   прoсeчнo чaсoвнo смањење Q= ________ m3/h  

  ДИНАМИКА СТАРТОВАЊА (први пeриoд)     __________ чaсoвa, прoсeчнo чaсoвнo смањење Q= ________ m3/h  

  ДИНАМИКА СТАРТОВАЊА (други пeриoд)    __________чaсoвa,  прoсeчнo чaсoвнo смањење Q= ________  m3/h  

                          

9 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

  

 
имe и прeзимe _____________________________________________________________________    

  кoнтaкт тeлeфoн ____________________________________________________________________    

                          

10 НАПОМЕНЕ И ПРИМЕДБЕ 

  _______________________________________________________________________________________   

  _______________________________________________________________________________________   
                          

 
 
 
 

             

       КУПАЦ  
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МОДЕЛ УГОВОРА 
за партију бр. 2 Мерно место: СД "Михајло Предић др Миша" на адреси Јована 

Поповића бр. 2ц у Зрењанину 
 
Уговорне стране : 
 
1. Установе Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, 
мат.бр: 08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873, бр.т.рн: 840-547661-34 код Управе 
за трезор Нови Сад, с једне стране као наручилац (у даљем тексту: Купац), а коју при 
закључивању овог Уговора заступа директор Зоран Мартиновић, дипл. Правник 
и 
2. _____________________________ са седиштем у  _____________________, 
ул.__________________ бр. ___, мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, 
ПИБ: __________________, бр.т.рн: ______________________, код ________________________ 
банке с друге стране као понуђач (у даљем тексту: Снабдевач), а коју при закључивању овог 
Уговора заступа директор ____________________ под следећим условима: 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- Да је Купац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12,14/15 
и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за испоруку добара спровео отворени 
поступак јавне набавке, ред. бр. ЈН 14/2019. 
- Да је Снабдевач у својству Понуђача доставио Понуду број __________________________ од 
_______________ 201_. Године за Партију бр. __ - ___________ (попуњава Снабдевач), која је 
заведена код Купца под бројем ___________ (попуњава Купац) од _______ 201_. године 
(попуњава Купац), а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора. 
- Да понуда Продавца у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне 
документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора. 
- Да је Купац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Купац) од 
_________________ 201_. године (попуњава Купац) доделио уговор о јавној набавци 
Снабдевачу и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет Уговора је купопродаја природног гаса (у даљем тексту: ПГ) под условима и на 
начин утврђен Законом о енергетици ("СЛ.Гласник РС", бр. 145/14, у даљем тексту: Закон), 
Уредбом о условима за испоруку природног гаса ("СЛ.Гласник РС", бр. 47/06,3/10 и 48/10 у 
даљем тексту:Уредба) и Тарифним системом за обрачун природног гаса за Тарифне 
купце("СЛ.Гласник РС",бр.1/07) у даљем тексту: Тарифни систем 
 
за објекат: СД "Михајло Предић др Миша" на адреси Јована Поповића бр. 2ц у Зрењанину. 
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КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА 

Члан 2. 
 

Продавац продаје а Купац купује ПГ, у количини према годишњој поруџбеници за место 
испоруке (у даљем тексту: Поруџбеница) која се налази у прилогу уговора и чини његов 
саставни део, ако поруџбеница, не буде благовремено достављена Продавцу, обавезе продавца 
и купца се утврђују према количини ПГ из последње достављене Поруџбенице, или на бази 
потрошње из предходне године. 
 

Члан 3. 
 

Дозвољено одступање код преузимања гаса је ± 10%, а уколико дође до потребе за већим 
количинама од стране купца, закључује се Анекс уговора. 
 
НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ  

Члан  4. 
 

Продавац гасоводом испоручује ПГ Купцу на паритету франко место испоруке Купца које је 
наведено у Поруџбеници и у природи представља мерну станицу, након чега сви ризици и 
одговорност прелазе на Купца. 
 

Члан 5. 
 

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

Члан 6. 
 

Продавац испоручује Купцу ПГ доње топлотне вредности утврђене вредности у Поруџбеници 
са прихваћеним одступањем ± 10%. 
Продавац је дужан да за сваки обрачунати период поседује извештај о квалитету ПГ издат од 
стране акредитивне институције са назначеном топлотном вредношћу и да предметни 
извештај достави Купцу након достављеног захтева. 
Продавац је дужан да у рачуну за испоручени ПГ поред испоручене количине на стандардним 
условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог ПГ утврђену за обрачунски период. 
 
МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН 

Члан 7. 
 

Количина испорученог ПГ се утврђује на месту испоруке, а доња топлотна вредност се 
утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања, испоручиоца ПГ ЈП 
"Србијагас". 
Мерни уређај се састоји од мерила запремине са или без коректора. 
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Уговорене стране сагласно признају мерење количине ПГ, само и искључиво преко мерних 
уређаја који имају Уверење о испитивању издато од стране надлежног државног органа и 
неоштећени важећи жиг на свим прописаним местима. 
Количина испорученог ПГ изражава се у запреминској јединици (м3) при условима од 288,15 
К (150С) и притиску од 1,01325 бар. 

Члан 8. 
 

Уговорене стране су сагласне да се утврђивање измерених и преузетих количина ПГ врши на 
мерном уређају месечно, и то: 
- при промени цене ПГ или при евентуалној промени услова испоруке у складу са Уговором и 
Законом. 

Члан 9. 
 

Утврђивање хемијског састава и доње топлотне вредности испорученог ПГ врши се 
узимањем узорка и њиховом хроматографском анализом, на основу Програма ЈП 
"Србијагаса" о праћењу квалитета и режима транспорта и дистрибуције природног гаса. 
Купац има право да захтева чешћу контролу квалитета од Програма прописане динамике 
узимања узорака, при чему је обавезан да плати све трошкове додатне контроле, уколико се 
утврди да је ПГ био уговореног квалитета. 
 

Члан 10. 
 

Очитавање испоручних количина врши се на мерном уређају примопредаје ПГ између 
Продавца и Купца, а очитана стања се евидентирају о примопредаји ПГ. 
Стање на мерилу је измерена некоригована количина, код мерача без температурне 
корекције, а испоручена количина се врши  корекцијом по притиску и температури. Код 
мерача са температурним коректором врши се корекција само по притиску.  
 

Члан 11. 
 

Уколико је мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор неисправан, обрачун 
испоручених количина ПГ се врши по методологији АЕРС-а  на основу корекције протеклих 
количина утврђених на мерилу по следећој формули: 
 
                   пм+па       Тс     1      чије ознаке имају следеће значење:                         пс=стандардни притисак (бар), пс=1,01325 (бар)       
ВК = ВН * ---------- * ---- * ---  ВК=коригована запремина (количина) (м3)                Тс=стандардна температура, Тс=(273,15+15)(К) 
                     пс          Тр      З     ВН=некоригована запремина (количина)                         Тр=рад. тем.,зими 6 0С лети 15 0 С , Тр=(273,15+т)(К) - 
рад. услови 
                                                    регистрована на мерилу  протокагаса (м3)                 З =фактор компресибилитета  
                                                   па=атмосферски притисак (бар), па=1,0076 (бар)    
                                                   пм=манометарски притисак (бар), пм =0,022 (бар)  - радни услови    
 Без обзира да ли се измерене количине ПГ утврђују на основу стања коректора или мерила, испоручене количине се током обрачуна 
своде на доњу топлотну вредност од 33.338,35 кЈ/м3 по следећој формули: 
                        Хд                       ВСВ=комерцијална запремина (количина) ПГ сведена на доњу топлотну вредност 33.338,35 кЈ/м3. 
ВСВ = ВК * ------------  (м3)       ВК=измерена запремина, коригована на стандардне услове 288,15 К (150С)  и 1,01325 бар  
                  33.338,35                  Хд=доња топлотна вредност утврђена на основу резултата хроматографске анализе (кЈ/м3).    

 
Члан 12. 

 
Уговорне стране су сагласне да се утврђивање испоручених количина ПГ за време трајања 
баждарења мерног уређаја, за време неовлашћеног коришћења гаса отклањања,  евентуалних 
кварова, изласка из мерног опсега или провере тачности рада мерног уређаја за мерење 
протока ПГ врши паушалном методом. 
Паушалне испоручене количине ПГ се утврђују на један од следећих начина: 
а) на основу уговорених месечних количина за наведено место испоруке, 
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б) на основу норматива потрошње Купца и евиденције производних јединица, радних часова 
или других показатеља, 
в) на основу просечне потрошње за 10 (десет) дана након поновног успостављања 
комерцијалног мерења, а према часовној и дневној евиденцији рада сваког потрошног места, 
коју је обавезан да води Купац, а коју ће на крају обрачунског периода оверити овлашћени 
представник Продавца, под условом да је потрошња ПГ у тим периодима приближно једнака, 
г) користећи се подацима са интерних атестираних мерила Купца узимајући у обзир 
корективни фактор који се добија упоређивањем регистроване потрошње ПГ на мерном 
уређају на месту испоруке и мерилима Купца за исте режиме потрошње, 
д) упоредном анализом тренда потрошње ПГ Купаца сличних карактеристика и  
ж) на основу комбинације неких бод наведених могућности. 
 

Члан 13. 
 
Израчунавање паушала из предходног члана упућује Продавца, по установљењу неопходних 
елемената у писменој форми, који се достављају Купцу.  
 

Члан 14. 
 

Уколико буде утврђена потреба извршења демонтаже или замене мерног уређаја испоручених 
количина ПГ на месту испоруке, уговорне стране су сагласне да се демонтажа или замена 
изврши у присуству представника обе уговорне стране, о чему ће овлашћени представници 
Продавца и Купца сачинити Протокол о стању показног уређаја мерила и коректора који се 
демонтирају или монтирају. 
Уколико представник Купца из било ког разлога не буде присутан приликом демонтаже или 
замене мерног уређаја, Протокол сачињава представник Продавца, уз уписивање наведене 
чињенице. 
Уколико се утврди да мерила на месту испоруке нису адекватна за мерење стварних 
протеклих количина ПГ, Продавац има обавезу да у што краћем временском интервалу, 
обезбеди монтажу адекватног мерила. 
 

Члан 15. 
 

Купац и Продавац имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног уређаја, 
уколико посумњају у његову исправност, при  
чему трошкове ванредне контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом 
установи да није била у праву. 
Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна утрошених 
количина ПГ врши се само за текући обрачунски период, односно уназад до првог предходног 
очитавања. 
 
ЦЕНА                                                                                               

Члан 16. 
 

Цена природног гаса је цена за 1м3 доње топлотне вредности од 33.338,35кЈ/м3, при 
температури од 288,15К (150С) и притиску од 1,01325 бар. 
Цена природног гаса који се испоручује Тарифним купцима је регулисана. На цену ПГ 
сагласност даје Агенција за енергетику и Влада. 
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ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ   
                                     

Члан 17. 
 

Фактурисање испорућених количина ПГ врши се најмање 1 (једном) месечно, при чему се 
датумом промета сматра први дан у наредном месецу. 
Продавац је обавезан да фактурише испоручени природни гас у року од 8 (осам) дана од 
датума промета. 
Купац је обавезан да преузети ПГ плати у року од 15 (петнаест) дана од датума промета.  
Уколико се последњи дан рока плаћања поклапа са нерадним даном, рок плаћања се 
продужава до првог наредног радног дана. 
    Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави Продавцу без одлагања.  
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПЛАЋАЊА   

Члан 18. 
 

Продавац може од несигурног купца да захтева,  авансно измирење будућих обавеза, на које 
се обрачунава камата или меницу са меничним овлашћењем као и друга средства обезбеђења 
плаћања.  
 
НЕИСПУЊВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА 
 

Члан 19. 
 

У случају да једна од уговорних страна не испуњава  уговорне обавезе, и тиме проузрокује 
штету другој уговорној страни, дужна је да штету надокнади. 
 

Члан 20. 
 

Уколико Купац не измирује своје уговорне обавезе, Продавац има право да обустави даљу 
испоруку природног гаса у складу са Уредбом и Прописима донетим у складу са Законом. 
Трошкове искључења и евентуалног поновног укуључења сноси Купац и дужан је да их 
плати у складу са издатим задужењем Продавца. 
Цена искључења и укључења утврђена је ценовником Предузећа. 
 

Члан 21. 
 

У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Купац је дужан да плати Продавцу камату у 
висини законске затезне камате. 
Камата се обрачунава од датума доспећа рачуна на наплату. 
 
ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ 

Члан 22. 
 

У случају краткорочних поремећаја у снабдевању ПГ услед хаварија и других непредвиђених 
околности на гасоводним системима и других околности које за последицу имају смањење 
испоруке, у циљу очувања сигурности гасоводног система, примењиваће се мере ограничења 
прописане Уредбом и Законом. 
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ВИША СИЛА                                                              

Члан 23. 
 

Сматраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве, земљотреса, 
експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и услед аката 
надлежних државних органа. 
Сматраће се да је наступило дејство више силе и кад дође до прекида транспорта увозног ПГ, 
као и у случају дејства више силе на гасним објектима и инсталацијама Купца. 
Наступање више силе не утиче на купчеву обавезу плаћања за испоручени ПГ. 
 
КОМУНИКАЦИЈА И КОРЕСПОДЕНЦИЈА 
                            

Члан 24. 
 

Комуникација између Продавца и Купца је писмена и усмена. 
Рекламације се достављају писмено у роковима утврђеним у издатим месечним рачунима од 
стране Продавца. 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА     
 

Члан 25. 
 

Измене и допуне Уговора могу да се закључују искључиво у писаној форми: 
1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова продавца, 
2) на основу измена и допуна уговора са иноиспручиоцем, инотранспортером или увозником 
природног гаса. 
 
ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА              
 

Члан 26. 
 

Уговор се закључује на период од 01.01.2020. године до 31.12.2021. године, с тим да се мође 
раскинути писаном изјавом сваке уговорне стране. 
Отказни рок је 15 дана од дана достављања изјаве другој уговорној страни. 
Страна која раскида уговор је дужна да предходно испуни своје доспеле уговорне обавезе. 
 
 
ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА      

Члан 27. 
 

Уколико дође до промене правног статуса Продавца сва права и обавезе из овог Уговора 
прелазе на правног следбеника, Продавца. 
Купац је дужан да благовремено од било какве промене која се односи на правни 
субјективитет њега као Купца, обавести Продавца. 
У случају ситуације из става 1 овог члана Продавац није дужан сачинити Анекс овог 
Уговора. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ          
 

Члан 28. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором, а у 
супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину. 
 

Члан 29. 
 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) примерка за сваку уговорну 
страну, протумачен и у знак сагласности потписан.  
 
 
  За Купца  М.П.                                                                           За Снабдевача,  М.П.               
 ____________________                                                          _______________________        

Напомена: Потребно је да понуђач попуни и потпише овај модел уговора за сваку партију посебно. 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  
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Образац 10.    
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 
Врста и количина добара 
 
Количина испорученог гаса одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на 
местима примопредаје током периода снабдевања. 
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу. 
 
 
Техничке карактеристике 
 
У складу и на начин утврђен Законом о енергетици ("Сл. гласник РС" бр.145/2014), 
Уредбом о условима за испоруку природног гаса ("Сл.гласник РС" бр. 47/06, 3/10, 
48/2010) и другим прописима, као и актима изабраног понуђача. 
 
 
Начин и место испоруке 
 
Изабрани понуђач гасоводом испоручује природни гас наручиоцу на паритету франко 
место испоруке наручиоца које је наведено у техничкој спецификацији и представља 
мерни уређај. 
 
Изабрани понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 
транспортом и испоруком природног гаса до места испоруке, након чега сви ризици и 
одговорности прелазе на наручиоца. 
 
Изабрани понуђач је дужан да почне са испоруком природног гаса Наручиоцу у року од 
15 дана од дана закључења Уговора, под условом да наручилац испуњава обавезе 
утврђене Уговором, Законом и Уредбом. 
 
Испорука се врши на следећим адресама по партијама: 
Партија 1. - Мерно место: Илије Ђуричића бр. 3 у Новом Саду, 
Партија 2. - Мерно место: СД "Михајло Предић др Миша" на адреси Јована Поповића 
бр. 2ц у Зрењанину, 
Партија 3. - Мерно место: СД "Сајмиште" на адреси Слободана Бајића бр. 17 у Новом 
Саду. 
 
Период испоруке 
 
Испорука се врши у року од 15 дана од дана закључења Уговора до 31.12.2019. године у 
периоду од 08:00h до 08:00h (средњеевропско време). 
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Мерење и обрачун 
 
Количина испорученог гаса се утврђује мерењем протекле запремине, састава, 
квалитета, температуре гаса и атмосферског притиска на уговореном месту испоруке, а 
доња топлотна вредност се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту 
узорковања. 
 
Количина испорученог гаса изражава се у Sm3. 
 
Утврђивање испоручених количина гаса врши се на месту испоруке најмање једном 
месечно, за гас испоручен у току претходног месеца, као и при промени цене гаса или 
евентуалној промени услова испоруке у складу са Уговором и Законом и прописима 
донетим на основу Закона. 
 
Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са 
Правилима. 
 
Гас који се испоручује Купцу мора да испуни услове у погледу састава, доње топлотне 
вредности, притиска, Wobbe индекса и других својстава природног гаса утврђених 
прописима и Правилима Оператора система на чијем се систему налази уговорено место 
испоруке. 
 
Гас који се испоручује Купцу мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у 
границама од 42-46 MJ/m³. 
 
 
Својства гаса морају бити у складу са следећим вредностима: 
 
 

метан C1  мин. 90 молска процента 

етан C2  макс. 4 молска процента 

пропан C3, бутан C4...  макс. 2 молска процента 
Хемијски састав 

азот+угљен-диоксид макс. 5 молска процента 

водоник-сулфид макс. 5 mg/m³  

сумпор из меркаптана макс. 5,6 mg/m³  Садржај сумпора 

сумпор укупно макс. 20 mg/m³  

Тачка росе воде - 5°C (на 40 bar g)  

Доња топлотна вредност 33.500 + / - 1000 kJ/m³  

 
Гас који је се испоручује Купцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце 
које производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и 
слично. 
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Снабдевач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса 

издат од стране акредитоване лабораторије и да предметни извештај достави Купцу 

након достављеног  захтева. 

Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред испоручене количине на 
стандардним условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса за 
обрачунски период. 
 
Очекивана потрошња гаса по партијама: 
 
Партија 1. - Мерно место: Илије Ђуричића бр. 3 у Новом Саду. 
 
 

ОЧЕКИВАНА ПОТРОШЊА ГАСА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.-31.12.2020. Г. 

МЕСЕЦ ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЈАНУАР 2020. m³ 12.000 

ФЕБРУАР 2020. m³ 13.000 

МАРТ 2020. m³ 16.000 

АПРИЛ 2020. m³ 13.000 

МАЈ 2020. m³ 13.000 

ЈУН 2020. m³ 12.000 

ЈУЛ 2020. m³ 7.000 

АВГУСТ 2020. m³ 5.000 

СЕПТЕМБАР 2020. m³ 8.000 

ОКТОБАР 2020. m³ 11.000 

НОВЕМБАР 2020. m³ 12.000 

ДЕЦЕМБАР 2020. m³ 13.000 

 
Партија 2. - Мерно место: СД "Михајло Предић др Миша" на адреси Јована Поповића бр. 
2ц у Зрењанину. 
 
 

ОЧЕКИВАНА ПОТРОШЊА ГАСА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.-31.12.2020. Г. 

МЕСЕЦ ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЈАНУАР 2020. m³ 11.000 

ФЕБРУАР 2020. m³ 8.000 

МАРТ 2020. m³ 7.000 

АПРИЛ 2020. m³ 4.000 

МАЈ 2020. m³ 3.500 

ЈУН 2020. m³ 2.500 

ЈУЛ 2020. m³ 1.500 

АВГУСТ 2020. m³ 1.500 

СЕПТЕМБАР 2020. m³ 2.000 

ОКТОБАР 2020. m³ 6.000 

НОВЕМБАР 2020. m³ 7.000 

ДЕЦЕМБАР 2020. m³ 9.000 

НАПОМЕНА: Количине наведене у табели представљају очекивану потрошњу која је 
добијена на основу података из претходних година. Ове количине су само оквирна 
потреба Наручиоца дата ради лакшег рангирања пристиглих понуда. 
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Образац 11. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

За партију бр. 1 
 
1. Испорука природног гаса гарантована и одређена на основу остварене потрошње 
купца. 
 

ЕНЕРГЕНТ - 
ПРИРОДНИ ГАС 

Јединица Мере 
 

Оквирна 
количина 

Цена  
природног гаса 

Sm3 

Укупна цена 
природног гаса 

без ПДВ-а 
1. 2. 3. 4. 5. 

Партија бр. 1 - Мернa 
местa: СД "Слободан 
Бajић" на адреси Др 
Симе Милошевића бр. 
10, СД "Вељко 
Влaхoвић" на адреси 
Др Симе Милошевића 
бр. 8 , Рeстoрaн 2 на 
адреси Др. Симе 
Милошевића бр. 4 у 
Новом Саду 

 
 
 
 

Sm3 

 
 
 
 

135.000 

  

 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

 
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена природног гаса без ПДВ-а;  
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена природног гаса, колона 3. 
помножена са колоном 4; 
 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у 
противном понуда ће се одбити. 
 
Све количине су оквирне и могу се мењати по потреби Наручиоца, а све до 
вредности закљученог уговора, односно процењене вредности за ову јавну набавку. 
 
Укупна цена представља цену за поређење према којој ће се вршити рангирање 
понуда.  
Висина утрошка буџетских средстава је лимитирана процењеном вредношћу јавне 
набавке за партију бр. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: 
ПДВ: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ: 
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Цена приступа и коришћења транспортног и дистрибутивног система и цена за 
тарифни елемент „капацитет“ (м3/дан/година) су регулисане и одобрене од стране 
Агенције за енергетику Републике Србије и примењује се важећа на дан 
фактурисања, и нису укључени у цену. 

  
 Цена природног гаса уговарају се у УСД за Sм3, понуда се доставља у РСД по 
званичном средњем курсу НБС на дан достављања понуде.     

 
 
  

Датум                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача: 
_______________                                                             _______________________________ 
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Образац 11а. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

За партију бр. 2 
 
1. Испорука природног гаса гарантована и одређена на основу остварене потрошње 
купца. 
 

ЕНЕРГЕНТ - 
ПРИРОДНИ ГАС 

Јединица Мере 
 

Оквирна 
количина 

Цена  
природног гаса 

Sm3 

Укупна цена 
природног гаса 

без ПДВ-а 
1. 2. 3. 4. 5. 

Партија бр. 2 - Мерно 
место: СД "Михајло 
Предић др Миша" на 
адреси Јована 
Поповића бр. 2ц у 
Зрењанину 

 
 

Sm3 

 
 

63.000 

  

 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

 
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена природног гаса без ПДВ-а;  
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена природног гаса, колона 3. 
помножена са колоном 4; 
 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у 
противном понуда ће се одбити. 
 
Све количине су оквирне и могу се мењати по потреби Наручиоца, а све до 
вредности закљученог уговора, односно процењене вредности за ову јавну набавку. 
 
Укупна цена представља цену за поређење према којој ће се вршити рангирање 
понуда.  
Висина утрошка буџетских средстава је лимитирана процењеном вредношћу јавне 
набавке за партију бр. 2. 
 
 
Цена приступа и коришћења транспортног и дистрибутивног система и цена за 
тарифни елемент „капацитет“ (м3/дан/година) су регулисане и одобрене од стране 
Агенције за енергетику Републике Србије и примењује се важећа на дан 
фактурисања, и нису укључени у цену. 

  
 Цена природног гаса уговарају се у УСД за Sм3, понуда се доставља у РСД по 
званичном средњем курсу НБС на дан достављања понуде.     

 
 Датум:                                                  М.П.                Потпис овлашћеног лица понуђача: 
_______________                                                            _______________________________ 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: 
ПДВ: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ: 
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Образац 12.  
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 
 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 

 
 
Понуђач ________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - 
природни гас бр. ЈН 14/2019 за партију бр. ____, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити 
животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 Датум                                                                                                                                   Понуђач 
 
________________                                                                                             __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу сви понуђачи. 
Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац 13. 
 
 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прилажемо структуру трошкова насталих приликом 
припреме понуде број ______________ од __________ 2019. године у поступку јавне 
набавке добара - природни гас - за партију бр. _____ . 

 
 
 
 

Редни 

број 

НАЗИВ ТРОШКОВА ИЗНОС 
(у динарима) 

  

  

  

  

  

  

 
                                                                                   УКУПНО:   _____________________________ 
 
 
 
Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
 
Датум                                                                                                                Понуђач 
 
________________                                                                                   __________________ 
 
 


