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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова («Службени гласник Републике Србије», бр. 

86/15), Одлуке о покретању поступка број 7Бр. 33/15-1 од 28.09.2015.г. и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 7Бр. 33/15-2 од 28.09.2015.г., 

припремљена је  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку број 33/15  – Набавка и испорука природног 

гаса за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“ 

 

Конкурсна документација садржи: 
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4-6 
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VI Образац понуде (Образац 1) 14-17 
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VIII Образац структуре цене  са упутством како да се 

попуни (Образац 2) 
27 

IX Образац изјаве о обавези достављања средства 

финансијског обезбеђења у случају доделе уговора 

(Образац 3) 

28 

X Образац трошкова припрема понуде (Образац 4) 29 

XI Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 30 

XII Образац изјаве  о поштовању обавеза из чл. 75, став 2 

Закона (Образац  6) 
31 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Подаци о наручиоцу  
 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“   
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд-Земун  

 Интернет страница: www.mrizp.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Предмет јавне набавке су добра – Набавка и испорука природног гаса за 

потребе Института за кукуруз „Земун Поље“. 

   

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт: 

Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs      
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке је купопродаја добра - 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), Правилима о раду 

транспортног система оператора транспортног система и Правилима о раду 

дристрибутивног система оператора дистрибутивниг система чији се системи 

користе за снабдевање гасом (даљем тексту: Правила), Правилима о промени 

добављача („СЛ.гласник РС“ бр.93/12) и другим прописима, као и актима 

Добављача са потпуним снабдевањем, у континуитету, односно 24 часа дневно, 

сваким даном, за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавки:  

 

 09123000 – Природни гас 
 
 

III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБРА 

 

Планирана потрошња гаса за период 1.01.2016 – 31.12 2016. год. 

 

Природни гас за 2016. 

годину 

      

Јединица мере 

 

Планирана потршња 

                (m3)     

Јануар Sm3 40.000 

Фебруар Sm3 32.000 

Март Sm3                   25.000 

Април Sm3                     8.000 

Мај Sm3                      0 

http://www.mrizp.rs/
mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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Јун Sm3                      0 

Јул Sm3                      0 

Август Sm3                   10.000 

Септембар Sm3                   30.000 

Октобар Sm3                   45.000 

Новембар Sm3                   36.000 

Децембар Sm3                   38.000 

УКУПНО:  264.000 

 

* НАПОМЕНА:  

 

Место испоруке природног гаса, мерно регулациона станица Института за кукуруз 

„Земун Поље“ ул.Слободана Бајића 1. 

 

 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то:  

 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  
 ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда; 

 

 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-ПРАВНА ЛИЦА:  
 Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре;  

 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  

 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 законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 ДОКАЗ-ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:  
 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да 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 
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дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта).  

 
*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 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: 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 или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  

 
*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке; 
 ДОКАЗ: Лиценца за вршење енергетске делатности „Снабдевање 

природним гасом“, Агенције за енергетику Републике Србије, коју 
понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити 
важећа. 

 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 
 ДОКАЗ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом.  

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

 потребно је да у погледу кадровског капацитета, Понуђач   има   у   сталном 

радном односу минимално петоро запослених који раде на пословима 

везаним за предмет ове јавне набавке, укључујући дежурство техничке службе 

у трајању од 00 до 24 сата током периода важења уговора како би се пријаве 

и отклањање сметњи у испоруци гаса неметано одвијале; 

 ДОКАЗ: Изјава дата на меморандуму, оверена печатом понуђача и 

потписана од стране одговорног лица понуђача, којом под пуном 

материјалном, кривичном и моралном одговорношћу гарантује  да има 

минимум пет запослених лица одговорних  за   извршење   уговора, уз 

навођење групе послова за које су лица надлежна (контакти са 

учесницима на тржишту предмета набавке и испоруке, дежурство 

техничке службе). 

 

 потребно је да у погледу  пословног и техничког капацитета: 

o Понуђач  буде активан учесник на тржишту природног гаса , односно да 

је у било ком периоду из претходне три  године (2012., 2013. и 2014. 

године) од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију природног гаса 

са другим учесником на тржишту у вредности испоруке не мањој од 

вредности предметне јавне набавке, прихваћену од стране Оператора 

транспортног система , или је сам Оператор транспортног система;   
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 ДОКАЗ: Потврда Оператора транспортног система да је понуђач 

био активни учесник на тржишту природног гаса у периоду из 

претходне три године (2012., 2013. и 2014. године) и да је обавио 

минимално једну трансакцију у вредности испоруке већој од 

тражене овом јавном набавком, прихваћеном од оператора 

транспортног система , или да је сам Оператор транспортног 

система. 

o Понуђач мора да има приступ систему дистрибуције природног гаса, 

систему за транспорт природног гаса и систему складишта природног 

гаса  

 Доказ: Фотокопије Уговора закљученог са Оператором система 

за дистрибуцију природног гаса, Оператором транспортног 

система природног гаса и Оператором складишта природног 

гаса.  
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 

  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може уместо 
достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт особу 

и телефон. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана 

Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

добра – Набавка и испорука природног  гаса за потребе Института за кукуруз 

„Земун Поље“, ЈН брј 33/15 - НЕ ОТВАРАТИ.“ 

 

Понуда  се   сматра    благовременом   уколико  је   примљена  од стране    

наручиоца   до 21.12.2015. године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се обавити 

истог дана са почетком у 12,15 часова у просторијама Института за кукуруз „Земун 

Поље“. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може такву 

грешку отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица 

понуђача и извршити оверу печатом.  

 

Понуда мора да садржи: 

 

 Образац понуде (Образац 1), 

 Модел уговора, 

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2), 

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског обезбеђења у 

случају доделе уговора (Образац 3), 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 5), 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 6). 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава датих под 
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кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде. 

 

Сви документи у понуди треба да буду повезани јемствеником, тако да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 

документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за кукуруз 

„Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - Београд са назнаком: 

 

 „Измена понуде за јавну набавку добра – Набавка и испорука природног гаса 

за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 33/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Допуна  понуде  за  јавну набавку добра – Набавка и испорука природног 

гаса за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 33/15 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив  понуде  за  јавну набавку добра – Набавка и испорука природног 

гаса за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 33/15 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка и испорука 

природног гаса за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 33/15 - 

НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт особу 

и телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресу, контакт особу и 

телефон сваког од учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

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. 

 

У Обрасцу понуде (ОБРАЗАЦ 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(ОБРАЗАЦ 1), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, 

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81, ст. 4. тач. 1) до 

6) Закона и то податке о:  

 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду  

 који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

 

  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1 Захтев у погледу начина и рока плаћања 

Фактурисање испоручених количина природног гаса врши се месечно, при чему се 

датумом промета сматра последњи дан у месецу, односно датум ванредног 



Конкурсна документација за јавну набавку број 33/15                                           10 /31 
 

очитавања при промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке. 

Понуђач је обавезан да фактурише испоручени природни гас у року од 10 (десет) 

дана од датума промета. Наручилац је обавезан да преузети гас 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. 

 

8.2 Цена  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с’ тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 

 

У цену је урачуната цена енергената и свих пратећих трошкова за један Sm3. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

 

8.3 Захтев у погледу рока важења понуде 

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

  

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ У 

ПОНУДИ 

 

Понуђене јединичне цене треба да садрже све трошкове (укључујући цене приступа 

мрежи) и да буду исказане у динарима без ПДВ-а. Цене са ПДВ-ом уписати тамо где 

је то посебно назначено. 

 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави, средство финансијког обезбеђења за 

озбиљност понуде и то оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и 

оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о 

регистрацији менице са клаузулом „без протеста“, у износу 2% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана отварања понуда. 

 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 

o Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду; 

o Понуђач којем је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; 

o Понуђач коме је додељен уговор не подносе средство обезбеђења за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 

по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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Изабрани понуђач је дужан да за обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 

приликом закључења уговора достави оригинал сопствену бланко меницу, са 

клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, за добро 

извршење посла у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 

дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  

 

Саставни део Конкурсне документације је Образац 3 - Изјава којом се понуђачи 

обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског 

обезбеђења предвиђена у Конкурсној документацији.   

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Земун - 

Београд, електронске поште на e-mail: javnenabavke@mrizp.rs  тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде у току радне недеље (понедељак-петак 

у период од 7:30 до 15:30 часова). Питања се достављају на меморандуму 

заинтересованог лица са деловодним бројем и датумом, оверено печатом 

заинтересованог лица и потписано од стране одговорног лица заинтересованог 

лица. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна 

набавка број 33/15“. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво  писменим путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

 

 

mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача. 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“. 

 

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ 

ПОНДЕРА 

 

Уколико након оцене понуда применом наведеног критеријума, две или више 

понуда буду имале једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача који има више 

обавњених трансакција на тржишту снабдевања гасом, у категорији предметне 

јавне набавке, признате од Оператера преносног система. 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да трпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.  

 

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail javnenabavke@mrizp.rs , факсом на број 011/3754994 

или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона,  рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за 

заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. Закона. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. 

став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

             

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: уписати 

податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, сврха уплате: уписати редом ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту. Потврда мора бити издата од 

стране банке, којом ће се потврдити да је уплата републичке административне 

таксе за подношење захтева за заштиту права у поступку ЈН број 33/15 Набавка и 

испорука природног гаса за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, 

реализована. Потврда банке мора да садржи назив наручиоца, мора да садржи 

печат банке и потпис овлашћеног лица, јасну ознаку да је уплата таксе извршена и 

датум када је уплата исте реализована, односно извршена. 

 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права. 

 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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VI  ОБРАЗАЦ  1 

 

 

 

Понуда број _____________ од ______________ за јавну набавку добра – Набавка и 

испорука природног гаса за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН број 

33/15. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 

да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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5) ПОНУДА: 

 
Опис предмета јавне набавке Уговор о потупуном снабдевању природним гасом 

 

Понуђена јединична цена по m3 

Тарифа Јединица 

мере 

Цена без ПДВ-а 

/дин/ 

Цена са ПДВ-ом 

/...... %/ 

/дин/ 

1 2 3 4 5 

Понуђена цена је важећа на дан 

отварања понуде. Јединична 

цена је променљива и утврђује 

се месечно у складу са 

методологијом за формирање 

цена ПГ на слободном тржишту, 

односно формулом коју 

дефинише Понуђач и која ће 

бити саставни 

део/елемент/Уговора о 

снабдевању природним гасом. 

 

Енергент 

 

Sm3 

  

 

 

 

Капацитет 

 

 

 

m3  

/дан/год 

  

 

Напомена: 

У табели, у колони број 4, понуђач уписује цену без ПДВ-а за „енергенте“ и 

„капацитет“ са свим урачунатм трошковима. 

 

 

6) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: 

 

РОК ПЛАЋАЊА: 
(Наручилац ће плаћање извршити вирмански по извршеној испоруци добара и 

примљеној фактури, понуде које садрже авансно плаћање биће одбијене као 

неприхватљиве) 

Наручилац захтева од понуђача да рок плаћања не може бити краћи од 15 а ни 

дужи од 45 дана од дана достављања исправне фактуре. 

Рок плаћања се исказује у данима. 

 

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:  

ПОПУСТИ И ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:  

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

М.П. 

_____________________                                                                   __________________________ 

 

 

 

Напомене:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 
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VII   МОДЕЛ УГОВОРА  

 

УГОВОР 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, 

Земун, кога заступа  директор др Бранка Кресовић, као  Наручилац  са једне стране 

 

и 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

(у даљем тексту: Добављач), са друге стране 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са Законом о 

јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12) спровео  

поступак јавне набавке добра, број  33/15 - Природни гаса за потребе 

Института за кукуруз „Земун Поље“ и; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Добављача број 

______ од ____________ године, као најповољнију. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

Предмет јавне набавке је купопродаја добра - 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), Правилима о раду 

транспортног система оператора транспортног система и Правилима о раду 

дристрибутивног система оператора дистрибутивниг система чији се системи 

користе за снабдевање гасом (даљем тексту: Правила), Правилима о промени 

добављача („СЛ.гласник РС“ бр.93/12) и другим прописима, као и актима 

Добављача са потпуним снабдевањем, у континуитету, односно 24 часа дневно, 

сваким даном, за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“. 

 
Опис предмета јавне набавке Уговор о потупуном снабдевању природним гасом 

 

Понуђена јединична цена по m3 

Тарифа Јединица 

мере 

Цена без ПДВ-а 

/дин/ 

Цена са ПДВ-ом 

/...... %/ 

/дин/ 

1 2 3 4 5 

Понуђена цена је важећа на дан 

отварања понуде. Јединична 

цена је променљива и утврђује 

се месечно у складу са 

методологијом за формирање 

цена ПГ на слободном тржишту, 

 

Енергент 

 

Sm3 
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односно формулом коју 

дефинише Понуђач и која ће 

бити саставни 

део/елемент/Уговора о 

снабдевању природним гасом. 

Капацитет m3  

/дан/год 

 

ПОЈМОВИ 

 

Члан 3. 

Поједини изрази који се користе у Уговору имају следеће значење:  

1) гасни дан - временски период од 24 часа који почиње  у 8:00 часова пре подне 

по средњoевропском времену било ког дана и завршава се у 8:00 часова пре 

подне по средњoевропском времену следећег дана; приликом преласка са 

"зимског времена" на "летње време" и обрнуто, дан ће чинити 23 или 25 сати, у 

зависности од случаја;  

2) гасни месец - временски период који почиње у 8:0 часова пре подне по 

средњоевропском времену првог дана календарског месеца и завршава се 

у 8:00 часова пре подне по средњееврепском времену првог дана следећег  

календарског месеца;  

3) густина - однос масе и запремине гаса (kg/m3) при температури од 15 º C и 

притиску од 1.01325 bar; 

4) дистрибуција природног гаса - преношење природног гаса преко 

дистрибутивног система ради испоруке природног гаса крајњим купцима, а 

не обухвата снабдевање природним гасом; 

5)  доња топлотна вредност (Hd) - количина топлоте која настаје потпуним 

сагоревањем једног кубног метра сувог гаса на константном притиску(1,01325 

bar, Tn = 288,15 K), при чему су продукти сагоревања охлађени  од 

температуре изнад тачке рошења водене паре, па се водена пара из 

продукта сагоревања не кондизује; температура од 15 º C је референтна 

темперетура за одређивање топлотне вредности; доња топлотна вредност је 

дефинисана важећим стандардом SRPS EN ISO 6976 и изражава се у KJ/m3; 

6) календарска година - период од 1. јануара једне године у 8:00 часова до 1. 

јануара у 8:00 часова следеће године;   

7) крајњи купац - правно или физичко лице или предузетник који купује природни 

гас за своје потребе; 

8) молски проценат - проценат количине супстанце која садржи толико 

молекула колико има атома у 12 грама угљениковог изотопа С12; 

9) оператор дистрибутивног система природног гаса или ОДС – енергетски 

субјект који обавља делатност дистрибуције природног гаса и управљања 

дистрибутивним системом за природни гас и одговоран је за рад, одржавање 

и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, његово повезивање 

са другим системима и за обезбеђење дугорочне способности система да 

испуни потребе за дистрибуцијом природног гаса на економски оправдан 

начин; 

10)  оператор система или ОС - оператор транспортног система природног гаса, 

оператор дистрибутивног система  дистрибутивног система  природног гаса и 

оператор складишта природног гаса; 

11)  оператор складишта природног гаса или ОСС - енергетски субјект који 

обавља делатност складиштења и управљања складиштем природног гаса и 

одговоран је за рад, одржавање и развој складишта природног гаса; 

12)  оператор транспортног система природног гаса или ОТС – енергетски 

субјект који обавља делатност транспорта природног гаса и управљања 

транспортним системом за природни гас и одговоран је за рад, рад и 

одржавање и развој транспортног система на одређеном подручју, његово 
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повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне способности 

система да испуни потребе за транспортом природног гаса на економски 

оправдан начин; 

13)  потпуно снабдевање – продаја природног гаса код које количина природног 

гаса за обарачунски период није утврђена уговором о продаји, већ крајњи 

купац има право да одреди количину, на основу остварене потрошње на 

месту примопредаје; 

14)  Природни гас - означава угљоводонике или смешу угљоводоника и других 

гасова (највећим делом метана) који је температури од 15ºС и на апсолутном 

притиску од 1.01325 bar претежно у гасовитом стању; 

15)  релативна густина природног гаса - однос густине природног гаса и густине 

ваздуха при једнаким условима температуре и притиска, односно при 

пемператури од 15 ºС и притиску од 1.01325 bar; 

16)  сведени кубни метар (Sm3) - означава протеклу запремину природног гаса 

која се изражава у запреминској јединици Sm3, доње топлотне вредности од 

33.338,35 Kj/m3, при температури сагоревања од 15 ºС и температури мерења 

запремине од 15ºС и притиску од 1.01325 bar (1Sm3 = 33,33835 MJ); 

17)  снабдевање природним гасом - продаја природног гаса крајњим купцима и 

другим снабдевачима; 

18)  стандардни кубни метар (m3) - означава количину природног гаса израженог 

на стандардним условима, при температури од 15ºС и притиску од 1.01325 

bar, према SRPS EN ISO 14532; 

19)  транспорт природног гаса - преношење природног гаса транспортним 

системом до крајњих купаца или дистрибутивних система, а не обухвата 

снабдевање; 

20)  Wobbe индекс доњи - означава доњу топлотну вредност подељењу 

квадратним кореном релативне густине.  

 

КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА 

 

Члан 4. 

Уговореном испоруком гаса сматра се максимална часовна потрошња у складу 

са издатим Решењем о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса (у даљем 

тексту: Решење) и Поручбеницом, који чини саставни део овог уговора, односно 

остварена потрошња Наручиоца на месту примопредаје. 

 

Наручилац је упознат да резервација и наручивање гаса, као и резервација 

капацитета за транспорт и дистрибуцију гаса према његовој Поруџбеници,  стварају 

трошак који Добављач не може да надокнади уколико дође до раскида уговора од 

стране Наручиоца. 

 

НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 5. 

Добављач гасоводом испоручује природни гас Наручиоцу на паритету франко 

место испоруке Купца које је наведено у Техничкој спецификацији (страна број 4 

Конкурсне документације) и у природи представља мерну станицу. 

 

Члан 6. 

Добављач је испоручио, а Наручилац преузео природни гас одмах после проласка 

природног гаса кроз један или више мерних уређаја на месту испоруке, након чега 

сви ризици и одговорности прелазе на Наручиоца. 
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Члан 7. 

Добављач  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. 

 

КВАЛИТЕТ 

 

Члан 8. 

Гас који се испоручује Наручиоцу мора да испуни услове у погледу састава, доње 

топлотне вредности, притиска, Wobbe индекса и других својстава гаса утврђених 

прописима. 

 

Гас који се испоручује Наручиоцу мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс 

буде у гтраницама од 42-46 MJ/m3. 

 

Својства гаса морају бити у складу са слледећим вредностима: 

 

 

Хемијски састав 

метан C1 мин. 90 молска процента 

етан C2 макс. 4 молска процента 

пропан С3, бутан С4... макс. 2 молска процента 

азот+угљен-диксид макс. 5 молска процента 

 

Садржај сумпора 

водоник-сулфид макс. 5 mg/m3 

сумпор из меркаптана макс. 5,6 mg/m3 

сумпор укупно макс. 20 mg/m3 

Тачка росе воде -5ºС (на 40 bar g) 

Доња топлотна вредност 33.500+/-1000 kJ/m3 

 

Гас који се испоручује Наручиоцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или 

супстанце које производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, 

гликоли, вода и слично. 

 

Добављач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету 

гаса издат од стране акредитивне институтције са назначеном топлотном вредношћу 

и да предметни извештај достави Наручиоцу након достављеног захтева. 

 

Добављач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред испоручене количине на 

стандардним условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса 

утврђену за обрачунски период. 

 

МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН 

 

Члан 9. 

Количина испорученог природног гаса се утврђује мерењем на месту испоруке. 

Количина испорученог природног гаса изражава се у Sm3. 

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се утврђивање измерених и преузетих количина 

природног гаса врши на мерном уређају једном месечно, и то првог дана наредног 

месеца за претходни месец, као и при промени цене гаса или при евентуалној 

промени услова испоруке у складу са Уговором и Законом. 

 

Члан 11. 

Мерење испоручених количина природног гаса врши се континуирано. 
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Утврђивање хемијског састава и доње топлотне вредности испорученог природног 

гаса врши се узимањем узорака и њиховом хроматографском анализом. 

 

Места  узимања  узорака  и  учесталости  узимања  узорака  утврђени су  

Програмом  продавца  о  праћењу квалитета и режима транспорта и дистрибуције 

природног гаса. 

 

Наручилац има право да захтева чешћу контролу квалитета од Програмом 

прописане динамике узимања узорака, при чему је обавезан да плати све 

трошкове додатне контроле, уколико се утврди да је природни гас био уговореног 

квалитета. 

Члан 12. 

Очитавање испоручених количина врши се на мерном уређају примопредаје 

природног гаса између Добављача и Наручиоца у присуству Добављача (на чији је 

систем прикључен објекат Наручиоца) и Наручиоца, а очитана стања се 

евеидентирају у Протоколу о примопредаји природног гаса.  

 

Уколико представник Наручиоца не буде присутан приликом очитавања 

испоручених количина природног гаса, меродавне и обострано признате су 

количине које је на мерном уређају протока природног гаса утврди Добављач на 

чији је систем прикључен објекат Наручиоца, при чему се чињеница да представник 

Наручиоца није присутан уписује у Протокол, који Добављач доставља на захтев 

Наручиоцу. 

 

Уколико је мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор 

неисправан, обрачун испоручених количина природног гаса се врши у складу са 

Уредбом. 

Члан 13. 

У случају потребе, Добављач може за одређени временски период извршити 

привремени обрачун и фактурисати потрошњу гаса на oснову Поруџбенице без 

очитавања потрошње гаса, при чему се код првог наредног очитавања врши 

корекција према стварно утрошеним количинама. 

 

Члан 14. 

Наручилац и Добављач 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 гаса врши се само за спорни обрачунски период. 

 

ЦЕНЕ 

 

Члан 15. 

Цене природног гаса утврђују се у складу са методологијом Добављача за 

формирање цена природног гаса на слободном тржишту на основу тарифа за: 

1. „енергент“ изражен у дин/Sm3 и 

2. „капацитет“ изражен у дин/Sm3/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 у 

претходној години. Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где не 

постоји могућност дневног очитавања, израчунава се на основу максималне 
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измерене месечне потрошње на месту испоруке. У првој години прикљичења 

максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу података о 

максималноје дневној потрошњи гаса за ту годину из Поруџбенице. На исти начин 

утврђује се максимална дневна потрошња гаса и за Купца који у претходној години 

није имао потрошњу гаса. 

 

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

обрачунских периода. 

 

Члан 16. 

Добављач се обавезује да о промени цене и других услова продаје непосредно 

обавести Наручиоца у разумном року, а најкасније 15 (петнаест) дана пре примене 

измењених цена или услова продаје, изузев у случају снижења цена и давања 

Наручиоцу повољнијих услова продаје. 

 

ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 17. 

Фактурисање испоручених количина природног гаса врши се месечно, при чему се 

датумом промета сматра последњи дан у месецу, односно датум ванредног 

очитавања при промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке. 

 

Добављач је обавезан да фактурише испоручени природни гас у року од 10 (десет) 

дана од датума промета. 

 

Наручилац је обавезан да преузети гас 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, Наручилац је дужан да достави Добављачу без 

одлагања писменим путем, у противном сматра се да је рачун прихваћен од стране 

Наручиоца у целости. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 18. 

Добављач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења 

уговора доставља оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, 

прописно потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% 

од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека 

рока за коначно извршење посла.  

 

За обезбеђење плаћања обавеза насталих испоруком гаса и реализацијом 

одредби Уговора у уговореном року доспећа, Наручилац је дужан да достави 

Добављачу инструменте обезбеђења плаћања у складу са условима Добављача. 

 

Наручилац је дужан да инструменте обезбеђења плаћања из претходног става овог 

члана доставити пре почетка испоруке гаса. 

 

Наручилац је дужан да достави нове инструменте обезбеђења плаћања када 

претходни буду искоришћени, када се промени овлашћено лице за потписивање, 

односно када настану друге околности због којих се претходно достављени 

инструменти обезбеђења плаћања не могу реализовати, а најкасније у року од 15 

(петнаест) дана од дана настанка нових околности. 
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НЕИСПУЊАВАЊЕ 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. 

 

Обуставом испоруке из става 1. Овог члана, не престаје Уговор, а у периоду 

обуставе испоруке, Наручилац 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 Наручиоца ће 

бити искључен са система под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и 

прописима донетим на основу Закона. 

Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Наручилац и дужан је 

да их плати у складу са издатим задужењем Добављача. 

 

Члан 21. 

У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Наручилац је дужан да плати 

Добављачу камату у висини законске затезне камате у складу са достављеним 

обрачуном Добављача у року од 8 (осам) дана од дана испостављања истог. 

 

Плаћање се урачунава према реду доспевања рачуна на наплату. Уколико 

Наручилац 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 од дана 

исплате, и то по стопи утврђеној законом. 

 

ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ 

 

Члан 22. 

У случају краткорочних поремећаја у снабдевању природним гасом 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. 

 

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 природног гаса, као и у случају дејства више силе на гасним објектима и 

инсталацијама Наручиоца. 

 

Наступање више силе не утиче на обавезу плаћања Наручиоцу за испоручени гас. 
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УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ 

 

Члан 24. 

Добављач је овлашћен да Наручиоцу обустави испоруку природног гаса у 

случајевима и под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима 

донетим на основу Закона. 

Наручиоцу се може обуставити испорука гаса и на његов захтев, под условима 

утврђеним  Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

 

Члан 25. 

Измене и допуне Уговора закључују се искључиво у писаној форми:  

1. на основу измене законских и подзаконских прописа или услова добављача 

(продавца), 

2. на основу измене и  допуна  уговора  са иноиспоручиоцем, 

инотранспортером или увозником природног гаса. 

 Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистрибутивних 

система који се користе за испоруку гаса до места примопредаје Наручиоца , 

продајна цена се мења по аутоматизму у складу са одобреним регулисаним 

ценама и наведена промена цена се неће сматрати изменом или допуном 

Уговора. 

 

ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 26. 

Уговор се закључује на одређено време, а важи до 31. Децембра наредне 

календарске године, с тим да се може и пре раскинути писаном изјавом сваке 

уговорне стране, под условима и на начин прописан законом, вежећим прописима 

и овим Уговором. 

 

Уговор престаје да важи истеком уговореног рока из претходног става , осим 

уколико уговорне стране пре истека уговореног рока сагласном вољом у писаном 

облику продуже његово важење. 

 

Отказним роком сматра се период, који је потребан да уговорне стране испуне 

своје уговорне обавезе. Страна која раскида Уговор је дужна да претходно испуни 

своје доспеле уговорне обавезе или се у супротном уговор неће сматрати 

раскинутим. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је Добављач пре закључења овог Уговора обавестио 

Наручица о могућностима промене снабдевача у складу са Законом. 

 

Промена снабдевача врши се у поступку, под условима и у роковима утврђеним 

Правилима о промени снабдевача. 

  

ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА 

 

Члан 27. 

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, одлука надлежних органа или активности једне или 

обе уговорне стране дође до промене правног статуса обавезе настале из Уговора 

аутоматски прелазе на правне следбенике. 
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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 28. 

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 29. 

Уколико у правном статусу једне од уговорних страна дође до неке промене која 

ограничава или спречава ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених 

Уговором или ограничава или уклања могућности преузимања одговорности, та 

уговорна страна дужна је да без одлагања писмено обавести другу уговорну страну 

и да на њен захтев уговори правног следбеника. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати 

договором, а у супротном  надлежан је Привредни суда . 

 

Члан 31. 

Добављач и Наручилац су дужни да као пословну тајну обезбеде тајност 

комерцијалних и пословних података, као и других података који су им доступни у 

реализацији Уговора. 

 

Члан 32. 

За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису 

Уговором посебно регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе 

прописа из члана 2. овог Уговора и Закона о облигационим односима. 

 

Члан 33. 

Уговор  је  сачињен  у  4  (четири)  истоветна  примерка,  по  2  (два)  примерка  за  

сваку  уговорну  страну, протумачен и у знак сагласности потписан. 

  

 

 ДОБАВЉАЧ                                                         НАРУЧИЛАЦ 

                 директор 

            

                                                                                                                    

                                                                                              др Бранка Кресовић   
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VIII ОБРАЗАЦ 2 

 

Добра – Набавка и испорука природног гас за потрбе Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 33/15 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Природни гас Енергент у  Sm3 Капацитет у 

Sm3/ дан/год 

Цена рсд/Sm3 без ПДВ   

Цена рсд/Sm3 са ПДВ   

 

 

 

 

 

 

 

                  Датум и место:                                                                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 

  

        __________________________                                                      М.П.                                                                                ________________________ 

 

 

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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IX ОБРАЗАЦ 3 

Набавка и испорука природног гас за потрбе Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 33/15 

 

 

 

ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У СЛУЧАЈУ 

ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем 

следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да ће Понуђач 

________________________________________________________________________ (навести назив и 

адресу понуђача),  у случају доделе уговора за јавну набавку добра – Набавка и испорука  

природног гаса за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, бити обавезан да приликом 

потписивања уговора достави следеће средство финансијског обезбеђења испуњења 

својих уговорних обавеза: 

 

 

- Оригинал сопствену бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом 

о регистрацији менице за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора 

без пдв-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење 

посла. 

 

 

    Датум и место:               Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                    

______________________                                                                      ____________________________ 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број 33/15                                             29 /31 
 

X  ОБРАЗАЦ 4 

Набавка и испорука природног гас за потрбе Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 33/15 
 

ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ [навести назив и 

адресу понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

                  Датум                                              Понуђач 

                                                                         М. П. 

_____________________________                          ________________________________ 
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XI  ОБРАЗАЦ 5 

Набавка и испорука природног гас за потрбе Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 33/15 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

(Назив и адреса понуђача)  
даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке Добра – Набавка и испорука природног гаса за потрбе Института за кукуруз 

„Земун Поље“, ЈН брoј 33/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
       Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                              

   ____________________                                             ___________________________ 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац 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, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ 6 

Набавка и испорука природног гас за потрбе Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 33/15 

 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 

 
 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач  

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ (навести назив  и адресу 

понуђача)  у поступку јавне набавке Добра – Набавка и испорука природног гаса за 

потрбе Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН брoј 33/15, поштовао је све обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

     Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                             

_____________________                                                                  ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а 

што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део 

заједничке понуде. 

 

 


