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                                                 О Б Р А С Ц И

-  ОБРАЗАЦ бр.1  - Образац за оцену испуњености услова из чл. 75 и 76 Закона о   јавним 
набавкама (заокружити један од понуђених одговора, потписати и оверити печатом)

- ОБРАЗАЦ бр.2 - Подаци о понуђачу (попунити, потписати и оверити печатом)

-  ОБРАЗАЦ бр.  2/А“ -  Подаци о подизвођачу (попунити,  потписати  и оврити печатом у 
случају да се подноси понуда са подизвођачем)

-  ОБРАЗАЦ бр.  2/Б“ -  Подаци о учеснику у заједничкој  понуди (попунити,  потписати и 
оврити печатом у случају да се подноси заједничка понуда)

-  ОБРАЗАЦ бр.3  - Изјава понуђача о учешћу подизвођача (попунити, потписати и оврити 
печатом у случају да се подноси понуда са подизвођачем)

-  ОБРАЗАЦ бр.4  -  Споразум  којим се  понуђачи  из  групе  међусобно  и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке (попунити, потписати и оврити печатом у случају да се 
подноси заједничка понуда)

- ОБРАЗАЦ бр.5 Изјава о независној понуди (попунити, потписати и оверити печатом)

-  ОБРАЗАЦ бр.6 Образац трошкова припремања понуде (попунити,  потписати и оверити 
печатом с тим да није обавезан)
- 
- ОБРАЗАЦ бр.7 - Изјава о поштовању прописа из области заштите на раду, запошљавања и 
услова рада и заштите животне средине(попунити, потписати и оверити печатом)

- ОБРАЗАЦ бр.8 - Списак запослених (попунити, потписати и оверити печатом)

- ОБРАЗАЦ бр.9- Образац понуде (попунити, потписати и оверити печатом)

 -ОБРАЗАЦ бр.10 – Техничка  спецификација са структуром цене (попунити, потписати и 
оверити печатом)

- ОБРАЗАЦ бр.11 МОДЕЛ УГОВОРА (попунити, потписати и оверити печатом)
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Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 

36.став1.тачка 1. ЗЈН након спроведене предметне јавне набавке у отвореном 
поступку број 1.1.2. у којој није пристигла ни једна понуда. 

            Понуђач подноси писмену понуду која се записнички констатује у записнику о 
отварању понуда. Комисија ће одмах по отварању понуде извршити стручну оцену понуде 
имајући у виду и тржишне вредности. Уколико је понуда благовремена и одговарајућа, 
преговарачки поступак се наставља тако што ће се са овлашћеним представником понуђача 
обавити преговарање које ће се записнички констатовати у записнику о преговарању.

Представник понуђача ће се изјаснити на постављено питање члана комисије да ли 
остаје при понуђеним ценама из достављене понуде или је спреман да цену умањи наводећи 
за колико умањује понуђену цену и за коју захтевану ставку из обрасца понуде.

Уколико понуђач умањи укупну понуђену цену исту ће потврдити својим потписом.
Понуђач у преговарању не може понудити цену већу од цене коју је дао у писменој 

понуди.
У поступку отварања и преговарања могу активно учествовати законски заступник 

понуђача (одговорно лице директор понуђача) или представник понуђача –друго лице које 
овласти одговорно лице понуђача директор.

Пре  почетка  отварања  понуда  представник  понуђача  предаје  комисији уредно 
пуномоћје које мора бити оригинално, оверено печатом и потписано од стране одговорног 
лица понуђача директора (пожељно на меморандуму). У пуномоћју мора бити јасно наведено 
да је одређено лице овлашћено да у име и за рачун понуђача предузима процесне радње у 
поступку отварања, као и у поступку преговарања са јасном назнаком да може преговарати 
око  цене  и  понудити  нижу  цену  од  цена  наведених  у  достављеној понуди. Уколико  у 
наведеном  поступку  активно  учествује  законски  заступник - одговорно лице  односно 
директор правног лица, мора приложити доказ на увид којим ће се идентификовати (лична 
карта,пасош......), а што ће се констатовати у записнику.

Ако овлашћени  представник  понуђача  не  присуствује  преговарачком 
поступку,његовом  коначном  ценом  сматраће  се  она  цена  која  је  наведена  у  достављеној 
понуди.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
                                                                            

1. УВОД

Предмет је јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда за јавну набавку природног гаса
           Шифра из општег речника набавки је 09120000 – гасовита горива
           Поступак се спроводи ради закључења уговора.
           Понуда мора бити у целини припремљена у складу са позивом за подношење понуда и 
конкурсом документацијом.
          Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке хемијском оловком у 
обрасце који су  саставни део конкурсне  документације,  потписује  их,  оверава  печатом и 
доставља их са  потребним доказима. Понуду потписује лице које је овлашћено да потпише 
понуду.  

Обавезно се мора попунити комплетан образац понуде, односно понуђачи морају дати 
понуду за све тражене позиције наведене у обрасцу “Спецификација са структуром цене” у 
противном ће се понуда сматрати неприхватљивом. Понуђачи могу поднети 
само једну понуду и не могу је мењати.   

У поступку оцењивања понуда разматраће се  и  оцењивати само прихватљиве понуде 
и  понуде које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, у супротном 
понуде ће бити  одбијене.
 

2. ЈЕЗИК
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 

Понуђач даје понуду на српском језику.

3. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА
Понуђач је дужан да достави понуду у затвореној коверти уредно адресираној, поштом 

на адресу:  Јавна установа “Спортски објекти”, ул. Карађорђев трг бб - 23000 Зрењанин 
или лично на наведену адресу са назнаком «Понуда за јавну набавку природног гаса, број 
1.1.2П  НЕ ОТВАРАТИ».  

 На полеђини  коверте навести назив, адресу, број телефона понуђача и број телефона 
контакт особе.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде морају да стигну без обзира на начин достављања, на адресу Јавна установа 

“Спортски објекти”, ул. Карађорђев трг бб - 23000 Зрењанин, најкасније до  29.04.2015 
године до 12,00 часова.

Свака понуда  која стигне наручиоцу по истеку датума и сата одређеног у претходном 
ставу, сматраће се неблаговременом и иста ће се неотворена вратити понуђачу са назнаком да 
је поднета неблаговремено.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду 
не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
 Понуда са варијантама није дозвољена.
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6. ТРОШКОВИ 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  узорака  или  модела,  ако  су  израђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средстава  обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди.

7.  ФОРМА ПОНУДЕ
Понуда се  саставља  тако  што  понуђач  уписује  тражене  податке  у  обрасце  који  су 

саставни део конкурсне документације,  и доставља их са потребним доказима. 
Понуђач не може попунити и доставити своје обрасце - документе, уместо истих који 

су преузети а саставни део су конкурсне документације, у супротном понуда ће се одбити.
 У случају потребе за исправком, исправка мора бити оверена иницијалима особе која 

је потписала понуду и оверена печатом.
   Понуда мора бити оверена печатом и потписана од стране лица понуђача које је 

овлашћено  да потпише  понуду. 

8.  ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ
   Измена и допуна понуде може се вршити до истека рока за достављање понуде и то у 
затвореној коверти препорученом поштом  на адресу: Јавна установа “Спортски објекти”, 
ул.  Карађорђев  трг  бб  –  23000  Зрењанин или  лично  на  наведену  адресу  са  назнаком 
«Измене и допуне понуде за набавку природног гаса  број 1.1.2П  НЕ ОТВАРАТИ». 
   Достављене  понуде  не  могу  се  изменити  нити  се  могу  повући  по  истеку  рока за 
достављање понуде. 

9.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може  поднети  група  понуђача  који  се  обавезују  на  заједничко  извршење 

набавке.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 
1.тач 1 до 4 Закона о јавним набавкама (који су наведени у овој конкурсној документацији) а 
додатне услове испуњавају заједнички. Сви услови, како обавезни тако и додатни наведени 
су  у  обрасцу  „ОБРАЗАЦ  ЗА  ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА  ИЗ  ЧЛ.  75  и  76 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“ 

Учесници у заједничкој понуди су у обавези да  уз понуду доставе и споразум(образац 
бр.4  конкурсне  документације),  којим  се  међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на 
заједничко  извршење јавне набавке,  уз  опредељивање који део набавке ће извршити који 
учесник  у  заједничкој  понуди.  Наведени  споразум  је  саставни  део  заједничке  понуде  и 
уколико га учесници у заједничкој понуди не доставе заједно са понудом, таква понуда ће се 
одбити као неприхватљива. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

10. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив свих подизвођача, као и проценат укупне вредности 
јавне набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50% као и који део 
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предмета набавке ће извршити преко подизвођача.Уколико уговор између наручиоца и 
понуђача који иступа са подизвођачем буде закључен,  подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира 
на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из чл.75 
ст.1-4 Закона о јавним набавкама а доказ о испуњености услова из чл.75 став 1 тачка 5 Закона 
за  део  набавке  који  ће  извршити  преко  подизвођача.  Сви  услови,  како  обавезни  тако  и 
додатни наведени су у обрасцу „ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛ. 75 и 76  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“ 

Понуђач који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у 
заједничкој понуди или као подизвођач другом понуђачу.

11. ОБАВЕШТЕЊЕ ШТА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
12.  ВАЛУТА
Вредности у понуди исказују се у динарима без ПДВ.
Оцењиваће се вредности у понуди исказане у динарима без ПДВ.
Цена треба да укључи све трошкове који терете предметну набавку.
У случају погрешно уписане вредности,  исправка ће се извршити према производу 

јединичне  цене  и  количине.  Комисија  ће  при  оцени  понуда  уважити  исправку  рачунске 
грешке на наведени начин.

13. ПЛАЋАЊЕ
Плаћање ће се вршити у динарима. 
Плаћање ће се вршити након извршене испоруке и испостављене фактуре, а у складу 

са прихваћеном понудом.

14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, Наручиоцу преда:

- бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са 
овлашћењем  да  је  Наручилац  може  попунити  на  износ  од  10%  од  уговорене  вредности 
уговора без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла са роком важења 30 дана дужим 
од дужине трајања уговора.

Уз меницу Испоручилац предаје и картон депонованих потписа и одговарајуће 
менично овлашћење. 

15. ЗАШТИТА ПОДАТАКА
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
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података. Податке које 
понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у поступку јавне набавке и 
биће доступни само лицима укљученим у поступак набавке.
- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као 
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и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
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. 

16.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 
Понуђач може у писаном облику на адресу наручиоца  Јавна установа “Спортски 

објекти”, ул. Карађорђев трг бб - 23000 Зрењанин, са назнаком „Питање за комисију за 
набавку природног  гаса,  број  1.1.2П“,  тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда. Тражење информација и појашњена путем телефона није дозвољено.

17.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПОНУДА  после отварања понуда 
            Ради прегледа, оцена и упоређивања понуда може се тражити од понуђача да објасни 
своју понуду а може се тражити и увид, контрола код понуђача односно подизвођача. 

18. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може из било ког разлога на сопствену иницијативу или као одговор на 

појашњење тражено од понуђача да измени или допуни конкурсну документацију.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам и мање дана 

пре рока за достављање понуда  дужан је да продужи рок за достављање понуда.
Измене и допуне конкурсне документације наручилац ће обајвити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 
Измене и  допуне  конкурсне  документације  важиће  само  уколико  су  учињене  у 

писменој форми. 
Све измене или допуне представљају саставни део конкурсне документације.

 19.  ЗАХТЕВ  У  ПОГЛЕДУ  ДОДАТНОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА 
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Уколико понуда понуђача који има негативну референцу коју није добио за истоврсни 
предмет набавке, буде изабрана као најповољнија, такав понуђач је у обавези да као додатно 
средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза приликом закључења уговора наручиоцу 
преда  једну  бланко  меницу  регистровану  код  НБС  коју  наручилац  може  попунити  на 
вредност од 15% од вредности уговора, уколико такав понуђач не испуни неку од уговорних 
обавеза.

20.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
  Јавно отварање понуда извршиће се на дан истека рока за достављање понуда односно 
дана 29.04.2015. године у 12,30  часова.  
           Преговарање ће се обавити  након отварања понуда.      
            За активно учестововање  у поступку  отварања понуда,  представници понуђача 
изузев  директора фирми,    власника радње,   односно предузетника,   у обавези су да пре 
почетка отварања понуда Комисији за јавне набавке предају уредно пуномоћје за активно 
учешће у поступку отварања понуда.  

 Записник  о  отварању понуда  доставиће  се  понуђачима  у  року од 3  дана  од  дана 
отварања понуда, а може се уручити и  непосредно после отварања понуда.
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21.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не сме бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

22. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

23.  ОЦЕНА ПОНУДА
Комисија за јавну набавку ће након завршеног поступка отварања понуда приступити 

детаљном прегледу и оцени свих поднетих понуда.
Понуде  које  су  недовољно  читке,  неразумљиве,  условне  или  које  садрже  друге 

неправилности одбиће се као неисправне.
            Оцењиваће се и бодовати цене без ПДВ-а, без обзира што понуђач мора унети податке 
о ПДВ-у.

24. ДОБРА ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА
Понуђач који нуди добра домаћег порекла мора, као саставни део понуде, поднети и 

доказ о домаћем пореклу добара, који издаје Привредна комора Србије.
Уколико један понуђач достави доказ да нуди производ домаћег порекла, наручилац 

ће  пре  рангирања  понуда,  позвати  све  остале  понуђаче  чије  су  понуде  оцењене  као 
прихватљиве да се у року од три дана изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да у року  
од три дана доставе доказ.

25. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектулне својине трећих лица сноси понуђач. 

26.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у 

претходне три године у поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл.23 и 25 овог закона
- учинио повреду конкуренције
-  доставио  неистините  податке  у  понуди   или без  оправданих  разлога  одбио  да  закључи 
уговор о  јавној набавци након што му је уговор додељен
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
-  није испуњавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. овог члана може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза
3) исправа о наплаћеној уговорној казни
4) рекламације потрошача ако нису отклоњене у уговореном року
5)   извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором
6)   изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони  односи.

8



7)   доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

27.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за  заштиту  права  подноси  се  у  складу са  чланом 148-159.  Закона  о  јавним 

набавкама  («Сл.гласник РС», број 124/2012)  против сваке радње наручиоца у току целог 
поступка јавне набавке осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице. 
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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права 
је десет дана од дана пријема одлуке. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу Јавна 
установа “Спортски објекти”, ул Карађорђев трг бб - 23000 Зрењанин, непосредно или 
поштом  препоручено  са  повратницом  на  наведену  адресу  Наручиоца. Копију  захтева  за 
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки.
            О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку  
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.
            Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета  Републике Србије, 
број рачуна:  840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97  50-016, сврха уплате: 
Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Репбулике Србије,  уплати таксу 
у износу од 80.000,00 динара.

             28. ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОБУСТАВИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који  се  нису могли предвидети   у  време покретања поступка  и који онемогућавају да  се 
започети поступака оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном јавном 
набавком због чега  се  неће  понављати у току исте  буџетске  године,  односно у наредном 
периоду од 6 месеци.

29. ДОДЕЛА УГОВОРА
Наручилац закључује Уговор о јавној набавци са понуђачем чија је понуда изабрана 

као најповољнија по истеку рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
Наручилац ће,  у складу са чланом 112. став 2.  тачка 5) Закона,  пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само 
једна понуда. 

Ако понуђач  којем је  додељен уговор  одбије  да  закључи  уговор  о  јавној  набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем
   
Рок важења уговора: 12 месеци од дана потписивања обе уговорне стране
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30.  ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА  О  КОЈИМА  ЋЕ  СЕ  ПРЕГОВАРАТИ  И  НАЧИН 
ПРЕГОВАРАЊА

Предмет  преговарања  је  укупна  понуђена  цена  за  природни  гас  за  12 
календарских месеци.

Поступку  преговарања  ће  се  приступити  непосредно  након  отварања  понуда  са 
понуђачем који достави понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач 
који учествује у поступку преговарања не да своју коначну цену.

Представник  понуђача  који  је  поднео  понуду,  пре  почетка  поступка,  мора  предати 
комисији посебно писано овлашћење за присуство у присуству отварања понуда и овлашћење 
за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Ако  овлашћени  представник  понуђача  не  присуствује  преговарачком  поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуду.

У  поступку  преговарања  не  може  се  понудити  виша  цена  од  цене  исказане  у 
достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде 
већа  од  упоредиве  тржишне  цене  и  да  са  дужном  пажњом проверава  квалитет  предмета 
набавке.

Наручилац је дужан да води Записник о преговарању.

              31. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

   Понуђач врши испоруку природног гаса  за потребе Наручиоца  Јавна Установа 
“Спортски Објекти”,  ул.  Карађорђев трг бб -  23000 Зрењанин  у складу са  Законом о 
енергетици  („Службени  гласник  РС“  бр.145/2014)  у  даљем  тексту:  Закон),  Уредбом  о 
условима  за  испоруку  природног  гаса  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  47/06,  3/10,  48/10,  у  даљем 
тексту:Уредба),  Правилима о  промени снабдевача  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  93/12)  и  другим 
прописима.
Количина природног гаса  процењена  од Наручиоца,  са  процењеном месечном динамиком 
датој у табели како следи:

Подаци о планираној потрошњи гаса за 2015/2016. годину

Адреса и 
број гасног 
мерила:

Јануар
м3

Фебруар
м3

Март
м3

Април
м3

Мај
м3

Јун
м3

Јул
м3

Авгус
т

м3

Септем
бар
м3

Октоб
ар
м3

Новемб
ар
м3

Децем
бар
м3

УКУПНО м3:

1.Зрењанин, 
Карађорђев 
трг бб
4310184 - кд

3.795 3.210 2.537 1.532 247 195 195 0 501 1.280 12.425 5.924 31.841

2.Зрењанин, 
Београдска 
15
22838/003 
стрелиште

819 385 0 260 62 8 2 5 8 0 0 0 1.549
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3.Зрењанин, 
Карађорђев 
трг бб
20106923 
исток гр с

797 717 465 198 157 8 6 0 5 192 626 846 4.017

4. Зрењанин, 
Карађорђев 
трг бб
3110278
запад гр с

2.505 2.881 2.059 1.976 1.076 535 566 566 615 1.752 2.119 3.786 20.436

5.Зрењанин, 
Јована 
Трајковића 
бб 4432838
 базен

2.567 51.852 12.551 22.917 10.158 13.221 9.285 9.463 5.448 19.458 11.334 23.395 191.649

                                                                                                                       УКУПНО ЗА СВА МЕРНА МЕСТА- м3 :
249.492
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УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУЊАВА  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  Понуђач мора испуњавати  услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и 
услове ове конкурсне документације. 

УСЛОВИ -   Право на учешће у постуку има понуђач ако: 

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  и 
давања мита, кривично дело преваре

3. му није  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на  снази  у  време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда   

4. је измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној 
територији

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке

6. кадровски   капацитет   
- да понуђач има у сталном радном односу минимално 5 запослених радника 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 несметано одвијале

7. пословни   и технички капацитет   
- да понуђач буде активан учесник на тржишту природног гаса, односно да је у 
било ком периоду из претходне три  године (2012 год., 2013 год., и 2014 год.) од 
дана  објављивања  позива  за  подношење  понуда  на  Порталу  јавних  набавки, 
обавио  минимално  једну  трансакцију  природног  гаса  са другим  учесником  на 
тржишту,  прихваћену  од  стране  Оператора  транспортног  система,  или  је  сам 
Оператор транспортног система
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                                                                                                                ОБРАЗАЦ бр.1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76  ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ред
ни

број

Услов Докази о испуњености услова Испуњеност услова 
(обавезно заокружити једно 

од понуђених одговора)
1.   

  

Да је  регистрован  код  надлежног 
органа,  односно  уписан  у 
одговарајући регистар; 

Решење или Извод о регистрацији 
привредног  субјекта  Агенције  за 
привредне  регистре  Републике 
Србије,  односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда

ДА НЕ

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  и  давања  мита, 
кривично дело преваре

1. За правно лице
-Извод  из  казнене  евиденције 
Основног суда на чијем је подручју 
седиште правног лица
-Извод  из  казнене  евиденције 
Посебног одељења (за организовни 
криминал) Вишег суда у Београду
2.За законског заступника
-Уверење  из  казнене  евиденције 
надлежне  полицијске   управе 
Министарства  унутрашњих 
послова(према  месту  рођења  или 
према месту пребивалишта)
(Потврде не могу бити старије од 
два  месеца  на  дан  отварања 
понуда)

ДА НЕ

3. Да му није изречена мера забране 
обављања  делатности,  која  је  на 
снази  у  време  објављивања 
односно  слања  позива  за 
подношење понуда   

Потврде привредног и прекршајног 
суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности или 
потврде Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности  
(Потврда мора бити издата након 
објављивања позива за 
подношење понуда, односно 
слања позива за подношење 
понуда)

ДА НЕ
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4. 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;

Уверења:
-Пореске  управе  Министарства 
финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе
-надлежне локалне самоуправе да је 
измирио  обавезе  по  основу 
изворних локалних јавних прихода 
(Потврде не могу бити старије од 
два  месеца  на  дан  отварања 
понуда)

ДА НЕ

5. Да има важећу дозволу надлежног 
органа  за  обављање  делатности 
која је предмет јавне набавке

Лиценца за  вршење  енергетске 
делатности  „Снабдевање 
природним  гасом“,  Агенције  за 
енергетику Републике Србије, коју 
понуђач доставља у виду неоверене 
копије.  Дозвола мора бити  важећа 
на  дан  објављивања  позива  за 
подношење понуда

ДА НЕ

6. кадровски   капацитет   
- да понуђач има у сталном радном 
односу  минимално  5  запослених 
радника  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 
несметано одвијале

- Фотокопија М3А образаца 
пријаве на обавезно 
социјално осигурање 
запослених ИЛИ

- Фотокопија радних 
књижица  ИЛИ

- Фотокопија уговора радно 
ангажованих лица у складу 
са Законом о раду

ДА НЕ

7. пословни   и технички капацитет   
- да понуђач буде активан учесник 
на  тржишту  природног  гаса, 
односно да је у било ком периоду 
из  претходне  три   године  (2012 
год., 2013 год., и 2014 год.) од дана 
објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, 
обавио  минимално  једну 
трансакцију   природног   гаса   са 
другим  учесником  на  тржишту, 
прихваћену  од  стране  Оператора 
транспортног  система,  или  је  сам 
Оператор транспортног система

- Фотокопија Уговора или 
било који други доказ који 
потврђује захтевани 
пословни капацитет 

ДА НЕ
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На основу Члана 78.ЗЈН понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да 
приликом подношења понуде односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова 
из. Члана 75.став. тач.1) до 4) Закона о Јавним набавкама. 
Све остале услове које  Наручилац захтева у Конкурсној документацији,  а који су 
прописани  чланом 76. Закона о јавним набавкама  понуђач је дужан да достави у 
својој  понуди.
Понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 
јавно доступни.

    ПОНУЂАЧ

М.П.
            __________________________
                  (Потпис овлашћеног лица)

15



ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин
                                                                 ОБРАЗАЦ бр.2  
                                                                                                      

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ 
БРОЈ

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

 
ТЕЛЕФАКС

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)

ПОНУЂАЧ
М.П.

            __________________________
                (Потпис овлашћеног лица)
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ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин
ОБРАЗАЦ бр.2/А

       ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА

АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

                    ПОДИЗВОЂАЧ                          
              (Место и датум)                                  
                                              
                                                 М.П.                   _______________________________
                                                                          потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА:  Образац  се  попуњава,  потписује,  оверава  и  доставља  само  у  случају  да 
понуђач наступа са подизвођачем.     
У случају већег броја подизвођача образац фотокопирати и поступити на исти начин. 
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ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин
ОБРАЗАЦ  бр. 2/Б

                                                                                                     Подаци о понуђачу- 
                                                                                            члану у заједничкој понуди

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – ЧЛАНУ  КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

ТЕЛЕФОН 

ТЕЛЕФАКС 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е- маил)

НАПОМЕНА:  Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду у 
ком случају је потребно да се наведени образац копира  за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди и поступи на исти начин.

              ПОНУЂАЧ
___________________________       
       (Место и датум)         

           ____________________________
    М.П.      потпис овлашћеног лица
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ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин
ОБРАЗАЦ бр.3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈИМА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОВЕРИО ДЕЛИМИЧНО 
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Ред.
бе.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА НАЗИВ  И  ОПИС 
ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ 
КОЈИ  ЋЕ  ИЗВРШИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧ

ПРОЦЕНАТ  УКУПНЕ 
ВРЕДНОСТИ 
НАБАВКЕ  КОЈИ  ЋЕ 
ПОВЕРИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧУ

1.

2.

3.

4.

   

Датум:_______________ ПОНУЂАЧ

___________________________      
    потпис овлашћеног лица 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац се не попуњава.
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ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин
ОБРАЗАЦ бр.4

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА 
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Чланови групе су се споразумели да у набавци природног гаса, број _______ носилац посла 
буде  члан  _________________________________________________________________. 
Носилац посла ће у име групе поднети понуду и заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
потписати уговор са Наручиоцем, у име групе дати средство обезбеђења и издати рачун за 
испоручена добра.
Чланови групе  су  се  споразумели  да  наручилац  изврши плаћање за  испоручена  добра на 
следећи рачун: ________________________________ код банке __________________________

Пун назив  и  седиште  члана 
групе

Назив и  опис  дела 
предмта  набавке  који 
ће  извршити  члан 
групе

Проценат укупне 
вредности набавке 
који  ће  извршити 
члан групе

Потпис 
одговорног  лица 
и  печат  члана 
групе

Овлашћени члан:

                     м.п.

Члан групе:

                      м.п.

Члан групе:

                     м.п.

Члан групе:

                  м.п.

Датум: ___________ ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ

М.П.
_____________________________

    потпис овлашћеног лица
Напомена:  Уколико  понуђач  наступа  самостално  или  са  подизвођачем,  образац  се  не 
попуњава.
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ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин
                                                           ОБРАЗАЦ бр.5

Понуђач ____________________________________________________________________ кога
                                                                 (назив и седиште)

заступа ______________________________________________________ под пуном моралном, 
                       (име и презиме)

материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу 

И З Ј А В У

Изјављујем да  смо  понуду  поднели  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или 
заинтересованим лицима.

Напомена:
Уколико више  понуђача  подноси  заједничку  понуду  или  уколико  понуђач  наступа  са 
подизвођачем,   сваки  од  учесника  у  заједничкој  понуди,  односно  сваки  подизвођач  је  у 
обавези да попуни овај образац.

У случају потребе исти копирати. 

У __________________

Дана________________

                    ПОНУЂАЧ
      М.П.               

                      
          ________________________

                      потпис овлашћеног лица
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ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин
                                                                                                               ОБРАЗАЦ бр.6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

У складу  са  чл.  88  Закона  о  јавним  набавкама  (Сл.гласник  РС  124/2012)  као  и  чл.  6. 
Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  (Сл.гласник  РС  29/2013) 
достављамо образац са структуром трошкова припремања понуде у набавци природног гаса, 
број _____

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци, 
Понуђач:  ________________________________  из  __________________  је  имао  следеће 
трошкове:

Ред.
бр.

Врста трошка Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом

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

УКУПНО:

Напомена: На  основу  одредбе  чл.  88  Закона  о  јавним  набавкама  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  узорака  и  модела,  ако  су 
израђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама  наручица  и  трошкове  прибављања 
средстава  обезбеђења,  под  условом  да  је  понуђач  тражио накнаду  тих  трошкова  у  својој 
понуди.

Напомена:
Понуђач није у обавези да попуњава овај образац.

       Место и датум                                                                                        ПОНУЂАЧ

_____________________                                 М.П.                _________________________
                                                                                                   потпис овлашћеног лица
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ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин
                                                                                                                           ОБРАЗАЦ бр.7

                                                                                                             
  

Понуђач ____________________________________________________________________ кога
                                                                 (назив и седиште)

заступа ______________________________________________________ под пуном моралном, 
                       (име и презиме)

материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу 

И З Ј А В У

Понуђач овом изјавом потврђује да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

Напомена:
Уколико више  понуђача  подноси  заједничку  понуду  или  уколико  понуђач  наступа  са 
подизвођачем,   сваки  од  учесника  у  заједничкој  понуди,  односно  сваки  подизвођач  је  у 
обавези да попуни овај образац.

У случају потребе исти копирати. 

У __________________

Дана________________

                      ПОНУЂАЧ

      М.П.               
                      

          __________________________ 
                        потпис овлашћеног лица
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Јавна Установа “Спортски Објекти”

ОБРАЗАЦ бр.8

  

НАПОМЕНА: Уз списак као доказ доставити образац Фонда ПИО М-3А или М-1К или М-А 
за  наведене запослене раднике или други доказ путем којег се на несумњив начин може 
утврдити да су наведени радници код понуђача у радном односу.

          
          ПОНУЂАЧ 

          __________________                               
               Место и датум            

М.П.            ________________________
                                                                                       потпис овлашћеног лица
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА

ред.бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТРУЧНА СПРЕМА  И 
ЗАНИМАЊЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 



ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин
  

                                                                                                   ОБРАЗАЦ бр.9

                      
Назив и адреса ___________________________________________________

Телефон и факс  __________________________________________________

Име и презиме особе за контакт____________________________________

ПИБ _____________________________________________________________

Предмет:Предмет:  ППОНУДАОНУДА   за набавку природног гаса

1. УКУПНА ЦЕНА _____________________  динара без  ПДВ-а

       ИЗНОС ПДВ-а _____________________  динара

   УКУПНА ЦЕНА ______________________ динара са ПДВ-ом

2. УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА:________________________________________________ 
(навести тачан број дана од дана испоруке и испостављене фактуре)

3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:_________________________________________________
    (навести број дана од дана отварања понуда, не краћи од 60 дана)

4. ПОНУДУ ПОДНОСИМ: (заокружити једну од доле понуђених могућности)

а. самостално
б. као заједничку понуду 
ц.  са подизвођачем

                                                                                        ПОНУЂАЧ        ПОНУЂАЧ

                        ______________________________________________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

М.П.             _______________________________
 (Потпис овлашћеног лица)
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ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин
            ОБРАЗАЦ бр.10

                 

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ

Р.б Опис добара Јединица 
мере

Количина Цена по 
јединици мере

Укупна цена без 
ПДВ-а

Укупна цена са 
ПДВ-ом

1 Природни 
гас  

     м3 249.492

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 понуђени рок плаћања не може да буде краћи од 15 
дана од дана испостављања фактуре. 
Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок плаћања краћи од 15 дана 
од дана испостављања фактуре

                   ПОНУЂАЧ

                                           
                                   М.П                                                         ________________________
                                                                                             потпис овлашћеног лица
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ЈУ„Спортски објекти“ - Зрењанин

                                    ОБРАЗАЦ бр.11
                                                                                                   

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач мора да попуни модел уговора, а последњу страну овери печатом и потпише је 
овлашћено лице. Уколико се понуда даје са подизвођачем или као заједничка понуда, 
модел  уговора мора да потпише и овери подизвођач односно сваки понуђач из групе 
понуђача.

Наручилац: Јавна установа „Спортски објекти“ 
са седиштем у Зрењанину, ул. Карађорђев трг бб
ПИБ: 106924376,   Матични број: 08924082
Телефон: 023/535-280, Телефакс: 023/535-283
кога заступа Директор Горан Фијат
(у даљем тексту: Купац)

и
...................................................................................................................................
са седиштем у ......................................., улица .......................................................
ПИБ: ............................................., Матични број: ..................................................
Телефон:................................................,Телефакс: ..................................................
кога заступа...............................................................................................................
(у даљем тексту: Снабдевач)

Основ уговора:
ЈН број ------- / 2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ............., од.......................................

Члан 1. 

     Предмет Уговора је набавка природног гаса (у даљем: ПГ) под условима и на начин 
утврђен Законом о енергетици (“Сл.Гласник РС”бр. 145/15 у даљем тексту: Закон), Уредбом о 
условима за испоруку природног гаса (“Сл.Гласник РС” бр.47/06,  3/10 и 48/2010 у даљем 
тексту: Уредба) другим прописима као и актима Снабдевача.

Уговорне стране констатују: 
- да је Купац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

број 124/2012) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, 
број  29/2013),  спровео  преговарачки  поступак  јавне  набавке без  објављивања  позива  за 
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подношење понуда на основу члана 36.став1.тачка 1.ЗЈН  након спроведене предметне јавне 
набавке  у  отвореном  поступку  број  1.1.2. за  набавку  природног  гаса,  за  потребе  Јавне 
установе „Спортски објекти“ Зрењанин.

- да је Понуђач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2015 године, (попуњава 
Понуђач), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

-  да  понуда  Понуђача  у  потпуности  одговара  спецификацији  из  конкурсне 
документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора. 

- да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о 
додели уговора број ________________ од ____.____. 2015. године и понуде Понуђача број 
_____ од ____.____. 2015. године (попуњава  Купац), изабрао Понуђача за набавку добара  –
природни гас.

     Купац  се  обавезује  да  плати  цену  гаса  сагласно  усвојеној  понуди  по  m3 

______________динара без ПДВ-а. 
Укупна вредност уговора на годишњем нивоу је __________________динара без ПДВ-а, 

односно __________________ динара са ПДВ-ом.
Укупна вредност набавке и цена су променљиви у складу са чланом 16. овог уговора.

Члан 2. 
                                                             
Поједини изрази који се користе у Уговору имају следеће значење:
1) гасна година - период од 1. јула једне године у 8:00 часова до 1. јула у 8:00 часова следеће 
године;
2) гасна недеља - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском 
времену првог дана календарске недеље и завршава се у 8:00 часова пре подне по 
средњoевропском времену првог дана следеће календарске недеље;
3) 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;
4) гасни месец - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском 
времену првог дана календарског месеца и завршава се у 8:00 часова пре подне по 
средњoевропском времену првог дана следећег календарског месеца;
5) густина - однос масе и запремине гаса (Kg/m³) при температури од 15 ° и притиску од C 
1.01325 bar;
6) дистрибуција природног гаса - преношење природног гаса преко дистрибутивног система 
ради испоруке природног гаса крајњим купцима, а не обухвата снабдевање природним гасом;
7) 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 до температуре изнад тачке рошења водене паре, па 
се  водена пара из продуката сагоревања не кондензује; температура од 15° је референтна C 
температура за одређивање топлотне вредности; доња топлотна вредност је дефинисана 
важећим стандардом SRPS EN ISO 6976 и изражава се у КЈ/m³;
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8) календарска година - период од 1. јануара једне године у 8:00 часова до 1. јануара у 8:00 
часова следеће године;
9) крајњи купац - правно или физичко лице или предузетник који купује природни гас за 
своје  потребе;
10) молски проценат - проценат количине супстанце која садржи толико молекула колико 
има   атома у 12 грама угљениковог изотопа C12;
11) 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;
12) оператор система или ОС - оператор транспортног система природног гаса, оператор 
дистрибутивног система природног гаса и оператор складишта природног гаса;
13) 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;
14) 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, одржавање и развој транспортног система на одређеном подручју, његово 
повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни 
потребе за транспортом природног гаса на економски оправдан начин;
15) потпуно снабдевање - продаја природног гаса код које количина природног гаса за 
обрачунски   период није утврђена уговором о продаји, већ крајњи купац има право да одреди 
количину, на   основу остварене потрошње на месту примопредаје;
16) природни гас или гас - означава угљоводонике или смешу угљоводоника и других гасова 
(највећим делом метана) који је на температури од 15 ° C и на апсолутном притиску од 
1.01325 bar претежно у гасовитом стању;
17) радни дан - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском 
времену било ког дана осим суботе, недеље или државног празника и завршава се у 8:00 
часова пре подне по средњoевропском времену следећег дана;
18) релативна густина природног гаса - однос густине природног гаса и густине ваздуха при 
једнаким условима температуре и притиска, односно при температури од 15° и притиску од C 
1.01325 bar;
19) 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° и температури мерења запремине од 15° и притиску од 
1.01325 bar (1CC    Sm³ = 33,33835 MJ);
20) снабдевање природним гасом - продаја природног гаса крајњим купцима и другим
    снабдевачима;
21) стандардни кубни метар (m³) - означава количину природног гаса израженог на 
стандардним    условима, при температури од 15° и притиску од 1.01325 bar, према SRPS EN 
ISO 14532;C
22) транспорт природног гаса - преношење природног гаса транспортним системом до 
крајњих    купаца или дистрибутивних система, а не обухвата снабдевање;
23) Wobbe индекс доњи - означава доњу топлотну вредност подељену квадратним кореном 
релативне густине.
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Члан 3. 

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 
понудом који чине саставни део овог уговора, односно остварена потрошња Купца на месту 
примопредаје.

Купац  је  упознат  да  резервација  и  наручивање  гаса,  као  и  резервација  капацитета  за 
транспорт  и  дистрибуцију  гаса  према  његовој  понуди,  Снабдевачу  стварају  трошак  који 
Снабдевач не може да надокнади уколико дође до раскида уговора од стране Купца.

Члан 4. 

Купац који има, или достигне збир дневне потрошње на свим местима испоруке већи од 
100.000 Sm3/dan се обавезује да у циљу обезбеђења потребних количина гаса, за свако место 
испоруке гаса достави најаву количина изражену у (Sm3) према следећој динамици:

1) Кварталну  најаву,  најкасније  30  дана  пре  истека  текућег  квартала,  са  одређеним 
месечним количинама гаса које намерава да преузме у наредном кварталу;

2) Месечну најаву, најкасније 10 дана пре истека текућег гасног месеца, са количинама 
гаса које намерава да преузме у наредном гасном месецу;

3) Недељну најаву, најкасније до 10:00 часова сваке среде, наводећи дневне количине гаса 
за сваки гасни дан наредне гасне недеље;

4) Дневну најаву, најкасније до 8:00 часова дана који претходни гасном дану на који се 
најава односи.

Купац доставља најаве за свако место испоруке, а њихов збир не може прелазити збир 
укупно уговорених количина.

Члан 5. 

Снабдевач испоручује гас Купцу на паритету франко место испоурке Купца које је 
наведено у понуди и представља мерну станицу.                                                    
                    

Члан6.

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.

Члан 7.

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.

Снабдевач  је  у  обавези  да  приликом  закључења  уговора  достави   меницу  за  добро 
извршење уговорних обавеза,са одговарајућим меничним овлашћењем,у висини од 10% од 
вредности уговора  без ПДВ-а.
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Члан 8.

Гас који се испоручује Купцу мора да испуни услове у погледу састава, доње топлотне 
вредности, притиска, Wobbe индекса и других својстава гаса утврђених прописима.

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:

- хемијски састав: 
- метан С1 - мин.90 молска процента
- етан С2 - макс. 4 молска процента
- пропан С3, бутан С4... - макс. 2 молска процента
- азот+угљен-диоксид - макс. 5 молска процента
-водоник-сулфат – макс. 5 mg/m3

- садржај сумпора:
-  сумпор из меткаптана макс. 5,6 mg/m3

сумпор укупно - макс. 20 mg/m3

- тачка росе воде - -5 степени (на 40 bar g)C
     - Доња топлотна вредност - 33.500+/- 1000 кЈ/m3

Гас који 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  у  рачуну  за  испоручени  гас,  поред  испоручене  количине  на 
стандардним  условима,  наведе  и  доњу  топлотну  вредност  испорученог  гаса  утврђену  за 
обрачунски период.

Члан 9.

Кочичина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке (МИ).
Количина испрученог гаса изражава се у Sm3.

Члан 10.
 Уговорне стране су сагласне да  се  утврђивање измерених и преузетих количина гаса 

врши на  мерном уређају једном месечно,  и  то  првог  дана  наредног  месеца  за  претходни 
месец, као и при промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке у складу са 
уговорм и законом.

Члан 11.

Мерење испоручених количина гаса врши се континуирано.
      Утврђивање хемијског састава и доње топлотне вредности испорученог гаса врши се 
узимањем узорака и њиховом хорматографском анализом.
      Место узимања узорака и учесталости узимања узорака утврђени су Програмом динамике 
узорковања на тртанспортном гасоводном систему ЈП “Србијагас”.
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      Купац 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 гас био уговореног квалитета.
      

Члан 12.

Очитавање  испоручених  количина  врши  се  на  мерном  уређају  примопредаје  гаса 
између  Снабдевач  и  Купца  у  присуству  представника  ОС  (на  чији  систем  је  прикључен 
објекат  купца)  и  Купца,  а  очитана  стања  се  евидентирају  у  Протоколу  о  примопредаји 
природног гаса.
    Уколико представник Купца не буде присутан приликом очитавања испоручених количина 
гаса,  меродавне  и  обострано  признате  су  количине  које  на  мерном  уређају  протока  гаса 
утврди представник ОС на чији је систем прикључен објекат Купца, при чему се чињеница да 
представник  Купца  није  присутан  уписује  у  Протокол  који  ОС доставља купцу на  његов 
захтев.

Члан 13.

Уколико је мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор неисправан, 
обрачун испоручених количина гаса се врши у складу са Уредбом.
 

Члан 14.

У случају потребе, Снабдевач може за одређени временски период извршити привремени 
обрачун и фактурисати потрошњу гаса на основу Поруџбенице без очитавања потрошње гаса, 
при  чему  се  код  првог  наредног  очитавања  врши  корекција  према  стварно  утрошеним 
количинама.

Члан 15.

Купац  и  Снабдевач  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.

Члан 16.

Цена  природног  гаса  утврђује  се  у  складу  са  методологијом  за  формирање  цене 
природног гаса на слободном тржишту, користећи формулу наведену у Прилогу 2. Уговора на 
основу тарифа за:

1.1. “енергент” изражен у дин/Sm3

1.2. “капацитет” изражен у дин/Sm3/дан/година
Тарифа  за  “енергент”  се  примењује  на  продату  количину  гаса  у  претходној  години. 

Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где не постоји могућност дневног 
очитавања, израчунава се на основу максималне испоручене месечне потрошнње на месту 

32



испоруке.  У првој  години прикључења максимална дневна потрошња гаса утвршује се на 
основу података о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из поруџбенице. На исти 
начин утврђује се максимална дневна потрошња гаса и за Купца који у петходној години није 
имао потрошњу гаса.  Износи који су утврђени на годишњем нивоу,  распоређују се према 
броју обрачунских периода.

Члан 17.

Снабдевач се обавезује да о промени цена и других услова продаје непосредно обавести 
Купца у разумном року, а по добијању фактуре од свог добављача и пре примене измењених 
цена или услова продаје, изузев у случају снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих 
услова продаје.

Члан 18.

Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном у обрачунском периоду који 
траје од 02. у текућем месецу до 01. у наредном, при чему се датумом промета сматра 01. у 
наредном месецу, однoсно датум ванредног очитавања при промени цене гаса или 
евентуалној промени услова испоруке.

Снабдевач је дужан да фактурише испоручени гас у року од 10 (десет) дана од датума 
промета.

Купац је обавезан да преузети гас плати у року од __________ 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 Снабдевач без одлагања 
писменим путем, у противном сматра се да је рачун прихваћен од стране Купца у целости.

Члан 19.

За обезбеђење плаћања обавеза насталих испоруком гаса и реализацијом одредби уговора 
у уговореном року доспећа, Купац је дужан да достави Снабдевач инструменте обезбеђења 
плаћања у складу са условима Снабдевач.

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 реализовани,  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 20.

Купац може уместо инструмената обезбеђења плаћања, да изврши уплату аванса у висини 
коју предрачуном утврђује Снабдевач, у складу са количинама из понуде.

На примљени аванс не обрачунава се камата, а аванс се затвара рачуном за испоручен гас 
по цени на дан промета.
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Члан 21.

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

За неиспуњавање уговорне обавезе у целости,  а  у вези члана 3.  став 2.  овог уговора, 
Снабдевач ће наплатити Купцу уговорни пенал, као средство обезбеђења накнаде штете, по 
основу обавезе Купца за стварне месечне и годишње трошкове набавке и недостајуће приходе 
снабдевања тј. трошкове и припадајућу маржу.

Купцима који имају уговорено потпуно снабдевање природним гасом, накнада “узми или 
плати” се обрачунава само у случају раскида уговора о продаји природног гаса или у случају 
закључења уговора о продаји природног гаса са другим снабдевачем,  пирменом последње 
познате цене гаса за вредност целе месечне обавезе, а количина за обрачун се добија на бази 
уговореног  максималног  капацитета  на  месту  испоруке  у  складу  са  понудом,  користећи 
методологију за обрачун цене у складу са прилогом 3. Уговора

Издавање обрачуна и фактурисање уговорног пенала се врши у року од 10 (десет) дана од 
датума промета или у случају раскида уговора, од дана раскидног захтева.

Купац је обавезан да уговорни пенал плати у року од 15 (петнаест) дана од дана издавања 
обрачуна, које Снабдевач издаје у року од 30 (тридесет) дана од последњег дана обавезе из 
понуде или у случају раскида уговора, од датума настанка писменог раскидног захтева. 

Члан 22.

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

Обуставом испоруке  из  става  1.  овог  члана,  не  престаје  Уговор,  а  у  периду 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 Наручиоца ће бити 
искључен  са  система  под  условима  утврђеним  уговором,  законом,  уредбом  и  прописима 
донетим на основу закона. 

Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сносни Купац и дужан је да их 
плати у складу са издатим задужењима Снабдевач.

Члан 23.

У случају доцње у  извршњеу 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. 

Члан 24.

У  случају  краткотрајних  поремећаја  у  снабдевању  гасом  услед  хаварија, 
непредвиђених околности на гасоводном систему и других околности које за последицу имају 
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смањење испоруке,  у циљу очувања сигурности гасоводног система примењиваће се мере 
ограничења прописане уредбом и законом. 

Члан 25.

Сматраће се  да  је  наступило дејство више силе,  уколико дође до пожара,  поплаве, 
земљотреса, експлозије или оштећења гасоводног система у РС, 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.

Члан 26.

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 захтев, под условима утврђеним 
уговором, законом, уредбом и прописима донетим на основу закона. 

Члан 27.

Измене и допуне овог уговора закључују се искључиво у писаној форми:
1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Снабдевач
2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Снабдевач, 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.

Члан 28.

Уговор  се  закључује  на  одређено  време,  са  роком важења од  годину дана  од  дана 
закључења уговора, с тим да се може раскинути писаном изјавом сваке уговорне стране, под 
условима  и  на  начин прописан  законом,  важећим прописима  и  овим уговором.  Отказним 
роком сматра се период, који је потребан да уговорне стране испуне своје уговорне обавезе 
према  поруџбеници  Наручиоца,  а  уколико  је  наплаћен  уговорни  пенал  из  члана  21.  овог 
уговора, отказни рок је 60 (шездесет) дана од датума настанка писменог раскидног захтева.
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 
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купца о могућностима промене снабдевача у складу са законом.
Промена Снабдевача врши се у поступку, под условима и у роковима утвређеним Правилима 
о промени Снабдевача.

Члан 29.

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  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 30.

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 31.

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.

Члан 32.

Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором, 
а у супротном стварно је надлежан суд у Зрењанину.

Члан 33.

Снабдевач и Купац се обавезују да чувају као пословну тајну комерцијалне, техничке, 
финансијске и друге податке  који су им доступни у реализацији овог уговора.
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Члан 34.

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

Члан 35.

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

Снабдевач,          Купац
___________________         _____________________
(потпис и печат овлашћеног лица)  (потпис и печат овлашћеног лица)

Подизвођач
____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Учесник у заједничкој понуди, 
____________________________ 
(потпис и печат овлашћеног лица) 

Напомена:
-  Модел  уговора,  који  је  саставни  део  конкурсне  документације,  попунити  на  означеним 
местима, потписати и оверити печатом на месту предвиђеном за потпис  Снабдевача,  чиме 
Снабдевач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
- У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви Снабдевачи из групе Понуђача, односно сви подизвођачи.
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