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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 
    Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова, 
    Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103. 
    ПИБ: 100184116 
    Матични број: 07008104 
    Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума без 
поновног отварања конкуренције у складу са Законом o јавним набавкама. 

3. Предмет јавне набавке број 42/20 су услуге: Природни нафтни гас за грејање за потребе 
Министарства унутрашњох послова. 

4. Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки, 
на интернет страници Наручиоца: www.mup.gov.rs и Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 

5. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума без 
поновног отварања конкуренције на период од три године (за 2020., 2021. и 2022. годину) са 
најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и захтеве у погледу других околности од 
којих зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет 
оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико 
наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи 
оквирни споразум са мањим бројем понуђача, односно и са једним, с тим што ће се у том случају 
оквирни споразум закључити на период од 2 (две) године. 

6. Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка. 
7. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација. 
8. Контакт (лице или служба) у периоду од 8 до 15 часова : е-mail:tatjana.krga@mup.gov.rs  
9. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о закључењем оквирног спаразума:  

Одлуку о закључењем оквирног споразума, Наручилац ће донети у року до 25 (двадесетпет) дана од 
дана јавног отварања понуда. 

10. Позив за регистрацију добављача на сајту за набавке министарства унутрашњих послова. 
Министарство унутрашњих послова је кроз систем софтверске апликације увело електронске 
набавке и омогућило регистрацију понуђача, како би били у могућности да директно учествују и 
прате све набавке у оквиру Министарства. 

    Позивају се добављачи да се региструју на сајту Министарства унутрашњих послова, адреса:    
    www.mup.gov.rs, банер електронске набавке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mup.gov.rs/
http://www.mup.gov.rs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1.  Предмет јавне набавке број   ЈН  42/20 су услуге: Природни нафтни гас за грејање 
 
Техничка спецификација дефинисанa je у поглављу III конкурсне документације. 
 

 Назив и ознака из општег речника набавки:  
 

- 09123000 - Природни гас  
 

2.  Предметни поступак је обликован у 2 (две) партије и то: 
 

Партија 1 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Седишта Министарства унутрашњих 
послова;  
Партија 2 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Полицијских управа Министарства 
унутрашњих послова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. 
За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су 
да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, 
допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације 
објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о 
јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
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III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА ; 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА; ГАРАНТНИ РОК 

 
Врста оквирног споразума 
Предметни поступак се спроводи у складу са чл. 32., 40., 40а. Закона о јавним набавкама ради 
закључења оквирног споразума и то оквирног споразума једног наручиоца, Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који испуне 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 75. и 76. ЗЈН као и другe 
захтевe дефинисане у конкурсној документацији  од којих зависи прихватљивост понуде. 

 
Важност оквирног споразума 
Оквирни споразум се закључује на период од 3 (три) године ( 2020, 2021 и 2022. годину), а ступа на 
снагу даном обостраног потписивања свих учесника споразума. Током периода важења овог оквирног 
споразума, предвиђа се закључивање уговора о јавној набавци, у зависности од стварних потреба 
наручиоца. 
 
Напомена 1. У складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико наручилац не добије унапред 
одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, 
односно и са једним с тим што ће у том случају оквирни споразум закључити на период од 2 (две) године.   
 
Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације.  
Потребно је да модел оквирног споразума потпише овлашћени представник понуђача и достави уз 
понуду. Модел оквирног споразума представља основ за одређивање клаузула оквирног споразума 
који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном 
понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати 
тражени услови из позива за доставу понуда и конкурсне документације. Потписани модел оквирног 
споразума ће бити доказ да Понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.  
 
Напомена 2. У складу са чланом 40а. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама, наручилац ће на основу оквирног 
споразума закључити уговор о јавној набавци према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на 
основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима. 

 
Врста оквирног споразума 
Оквирни споразум без поновног отварања конкуренције. 

 
Вредност оквирног споразума 
Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке.                                               
Процењена вредност биће саопштена на јавном отварању понуда. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.   
 
Начин  и услови закључивања уговора о јавној набавци 
Уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног споразума у погледу предмета 
набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и рокова и начина испоруке добара  и других битних 
елемената за извршење предметне набавке. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, 
наручилац ће позвати Добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење 
појединачног уговора.  
Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног уговора. 
Уколико се добављач са најнижом понуђеном ценом за дату годину не одазове на позив наручиоца за 
закључење уговора наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати првог 
следећег добављача који је најповољнији по цени за дату годину и тако редом. Избор најповољније 
понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена по години. Уколико две или 
више понуда имају исту најнижу понуђену цену по години, као најповољнија биће изабрана понуда 
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оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након примене горе наведеног 
резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писаним путем обевестити све понуђаче који 
су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и једнак рок важења понуде. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, а који ће у присуству понуђача бити 
убачене у идентичне коверте, те ће исте ставити у кутију одакле ће извући само једну, о чему ће бити 
сачињен записник о поступку жреба. Понуђачу чије име буде у извученој коверти ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не учествују о овом поступку, наручилац ће доставити записник о поступку 
жреба. 
 
Позив ће бити упућен на адресу добављача ______________ (наручилац може одредити да се позив доставља 
путем факса или електронским путем).   
 
Уколико први рангирани изабрани Добављач није у могућности да изврши услугу (из било ког 
разлога), дужан је да одмах или најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему позива, писаним путем 
извести наручиоца. 
 
Oпшти услови за све три године 

 

Напомена: Количине природног гаса су оквирне и подложне су промени у зависности од потреба 
Наручиоца. 
 
У случају да се у току реализације уговора, укаже потреба за услугама које нису наведене у табеларном 
прегледу техничке спецификације и према понуди из уговора, добављач је у обавези да достави понуду 
на основу свог важећег ценовника, на основу писмене сагласности наручиоца на понуду добављача по 
погледу врсте, количине, квалитета и цене изврши услугу  

 
Предмет јавне набавке је сукцесивна набавка и испорука природног гаса за грејање, у свему у складу са 
овом Техничком спецификацијом, која подразумева следеће:  

 
  Опис и врста услуга: оквирне количине услуга за Партију 1 

Природни нафтни гас за грејање 

  - за сезону грејања 2020/2021;  м³ 1.345.800 

  - за сезону грејања 2021/2022;  м³ 2.233.800 

  - за сезону грејања 2022/2023;  м³ 2.133.800 

Опис и врста услуга: оквирне количине услуга за Партију 2  

Природни нафтни гас за грејање 

-   за сезону грејања 2020/2021;  м³ 847.500 

  - за сезону грејања 2021/2022;  м³ 1.765.400 

  - за сезону грејања 2022/2023;  м³ 1.765.400 

Напомена: Количине природног гаса  су оквирне и подложне су промени у зависности од потреба 
Наручиоца. 
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У случају да се у току реализације уговора, укаже потреба за услугама које нису наведене у табеларном 
прегледу техничке спецификације и према понуди из уговора, добављач је у обавези да достави 
понуду на основу свог важећег ценовника, на основу писмене сагласности наручиоца на понуду 
добављача по погледу врсте, количине, квалитета и цене изврши услугу  

 
Место и рок испоруке/извршења: FCO – организационе јединице Министарства унутрашњих 
послова.  
Динамика испоруке/извршења:  По захтеву и потребама Наручиоца. 

Предмет јавне набавке је набавка и испорука природног гаса под условима и на начин утврђен 
Законом о енергетици („Сл.Гласник РС“ број 145/14 и 95/18 ) Уредбом о условима за испоруку 
природног гаса (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06, 3/10, 48/10, у даљем тексту: Уредба), Правилима о раду 
транспортног система оператора транспортног система и Правилима о раду дистрибутивног система 
оператора дистрибутивног система чији се системи користе за снабдевање гасом (у даљем тексту: 
Правила), Правилима о промени снабдевача (''Сл. гласник РС'', бр. 65/15) и другим прописима, као и 
актима Снабдевача. 
Врста продаје 
Стална и гарантована. 
Квалитет добара 
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 границама од 
42-46 MJ/m³.Својства гаса морају бити у складу са следећим вредностима: 
 

 метан C1 мин. 90 молса процента  
    

 етан C2 макс. 4 молса процента  

Хемијски састав 

   

пропан C3, бутан C4… макс. 2 молса процента 

 
  
    

 азот+угљен-диоксид макс. 5 молса процента  
    

 водоник-сулфид макс. 5 mg/m³  
    

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

 сумпор укупно макс. 20 mg/m³  
    

Тачка росе воде - 5°C ( na 40 bar g)  
   

Доња топлотна вредност 33.500 + / - 1000 Kj/m³  
    

 
Гас који је 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. 

 
Понуђач/добављач је дужан да за сваки обрачунски период поседује Извештај о квалитету природног 
гаса издат од стране акредитоване институције са назначеном топлотном вредношћу и да предметни 
извештај достави Наручиоцу након достављеног захтева.  

 



8 

 

Понуђач/добављач је дужан да у рачуну за испоручени Природни нафтни гас поред испоручене 
количине по стандардним условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог природног гаса 
утврђену за обрачунски период. 

 
Начин испоруке 
Понуђач/добављач гасоводом испоручује Природни нафтни гас Наручиоцу на паритету франко 
место испоруке Наручиоца које је наведено у Прилогу 1 и 1а) и у природи представља мерну станицу.  
Понуађач/добављач сноси све ризике, као и све припадајуће зависне трошкове у вези са припремом 
програма, транспортом и испоруком природног гаса до места испоруке, након чега сви ризици и 
одговорност прелазе на Наручиоца. 

 
Период испоруке 
Свакодневно потпуно снабдевање у периоду од 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену 
било ког дана и завршава се у 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену следећег дана 
приликом преласка са „зимског времена“, на „летње време“ и обрнуто, дан ће чинити 23 ил 25 сати, у 
зависности од случаја, до финансијског испуњења уговора. 

 
Фактурисање 
Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом промета 
сматра  се први дан у месецу за претходни месец, однoсно датум ванредног очитавања при евентуалној 
промени услова испоруке. 

 
Понуађач/добављач је  обавезан да фактурише испоручени гас у року од 10 (десет) дана од датума 
промета, а за износе уговорене у УСД у динарима по званичном средњем курсу Народне банке Србије 
на дан промета. 
Наручилац је обавезан да издати рачун плати у року од  најмање 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 Понуђачу/добављачу писаним 
путем у року од 5 дана од датума пријема рачуна, у противном сматра се да је рачун прихваћен од 
стране Наручиоца у целости. 

 
Мерење и обрачун 
Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке, а доња топлотна вредност се 
утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања.  
Потребно је да се утврђивање измерених и преузетих количина природног гаса врши на мерном 
уређају  једном месечно и то првог дана наредног месеца за претходни месец.  
Мерење испоручених количина гаса врши се континуирано у складу са Правилима о раду 
транспортног система оператора транспортног система и Правилима о раду оператора 
дистрибутивног система. 
Наручилац има право да захтева ванредну конктролу квалитета, при чему је обавезан да плати све 
трошкове ванредне контроле, уколико се утврди да је гас био уговореног квалитета.  
Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају примопредаје гаса између 
Понуђача/добављача и Наручиоца у присуству представника Понуђача/добављача и Наручиоца, а 
очитана стања се евидентирају у протоколу о примопредаји природног гаса.  
Приликом очитавања региструје се стање бројила мерног уређаја - бројчаника на мерилу и коректору, 
као и  притисак између новог и претходног стања на коректор.  
Уколико је мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор неисправан, обрачун 
испоручених количина гаса се врши у складу са Уредбом. Очитавање испоручених количина може се 
вршити и на основу телемертијских података оператора транспортног система у 08:00, при чему је 
Понуђач/добављач у обавези да Наручиоцу омогући приступ приступним шифрама ради  контроле 
очитавања испоручених количина. 
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Рок упућивања рекламације   
Рок упућивања рекламације је 3 дана од дана извршене испоруке. 

 
Рок за решавање рекламација  
Рок за решавање рекламација је најдуже 5 дана од пријема Обавештења о рекламацији. 
 
Напомена:  
- Sm3 –запремина природног гаса при температури Т= 288,15К(15°С) и притиску р= 1,01325 бар, 
- Доња топлотна вредност испорученог природног гаса мора износити Нd= 33.338,35 КЈ/ Sm3, 
- Стандардна вредност запремине преузетог природног гаса се очитавају на мерном бројилу протока 
природног гаса на место испоруке. 
- Обрачун испорученог природног гаса се врши у складу са Уредбом о условима за испоруку 
приподног гаса ( „ Сл. ГласникРС бр. 47/06) и Уредби о изменама и допунама Уредбе о условима за 
испоруку приподног гаса( „ Сл. Гласник РС бр. 3/10 и  48/10) и  Правилима о раду транспортног 
система оператора транспортног система и Правилима о раду оператора дистрибутивног система. 
 
 
 
 
 
 
Место и датум                                Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                        ____________________________ 
                                   (потпис овлашћеног лица) 

 
 

Напомена: Понуђачи су обавезни да потпишу поглавље III (Врста; техничке карактеристике – 
спецификација) чиме потврђују да понуду подносе сагласно свим техничким захтевима Наручиоца, таксативно 
наведеним у поглављу III конкурсне документације, а које у потпуности разуме и прихвата. Уколико понуду подноси 
група понуђача, поглавље III мора бити потписано од стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде. У том 
случају поглавље III копирати/штампати у потребном броју примерака. 
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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, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући  регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 
 

Правно лице: извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда. 
Предузетник: извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда. 
Физичко лице: Копија очитане личне карте. 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, 
кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

Правно лице: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење 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. Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је 
поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за  
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита; 
2. 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; 
3.Извод/уверење 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 за 
издавање овог извода/уверења се може поднети према  
месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника).Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да остави доказ за сваког 
од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод/уверење из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 



11 

 

кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
и неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе (захтев за издавање овог 
извода/уверења се може поднети према  месту рођења 
или према месту пребивалишта).  
Напомена: Ови докази не смеју бити старији од два 
месеца пре дана јавног отварања понуда.  

Правно лице: Уверења Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода. Уколико се понуђач-правно лице 
налази у поступку приватизације, прилаже потврду 
Агенције за приватизацију да се налази у поступку 
приватизације oднoснo пoтврду министaрствa 
нaдлeжнoг зa пoслoвe приврeдe кoje сe стaрa o  
извршaвaњу oбaвeзa Aгeнциje зa привaтизaциjу кoja je 
прeстaлa сa рaдoм 01.02.2016.гoдинe 

Предузетник: Уверења Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода. 

Физичко лице: Уверења Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода. 
Напомена: Ови докази не смеју бити старији од два 
месеца пре дана јавног отварања понуда. 

3. 

 
 
 
 
 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 
 

4. 
 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке (модел изјаве у Прилогу  
конкурсне документације). Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача (изјаву умножити у довољном броју 
примерака за сваког понуђача из групе понуђача. 

5 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН). 
 

Лиценца Агениције за енергетику Владе РС за трговину 
природним гасом на слободном тржишту и потврду 
исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или 
одговарајућаи документ уколико је таква дозвола 
предвиђена прописима државе у којој је седиште 
понуђача. Дозвола мора бити важећа. 

  Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не морају да доставе доказе о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1, тач. 1-3 ЗЈН,  који су јавно 
доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Пожељно је  да доставе навод о 
јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу односно да  наведу да се 
налазе у регистру понуђача.  
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 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних 
услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

а) - за Партију 1 - да  понуђач располаже 
неопходним финансијским капацитетом 
тј. да је за 2017., 2018. и 2019. годину 
укупно имао пословне приходе не мање 
од  100.000.000,00 без ПДВ-а.  
 
- за Партију 2 - да  понуђач располаже 
неопходним финансијским капацитетом 
тј. да је  за 2017., 2018. и 2019. годину 
укупно имао пословне приходе не мање 
од  100.000.000,00 без ПДВ-а  
и 
б) Да понуђач није био у блокади, 
односно да нема евидентиране дане 
неликвидности у последњих 12 месеци 
пре објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки. 

а) Извештај  о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 
који издаје Агенција за привредне регистре за 
претходне три пословне године (2017., 2018., и 
2019. годину) 
или 
Биланс стања и биланс успеха са мишљењем 
овлашћеног ревизора у колико је обвезник 
ревизије за три пословне године (2017, 2018 и 
2019. годину); 
 
б) Потврда Народне банке Србије да понуђач није 
био у блокади, односно да нема евидентиране дане 
неликвидности у последњих 12 месеци пре 
објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки.  
 

2. ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ - доказ - 

  
 
а) - За Партију 1- Да је понуђач у 
претходне  3 календарске  године  (2017, 
2018. и 2019. година) укупно испоручио 
добра која су предмет јавне набавке у 
висини не мањој од 100.000.000,00 динара 
без ПДВ-а. 
 
- За Партију 2 - Да је понуђач у 
претходне  3 календарске  године  (2017., 
2018. и 2019. година) укупно испоручио 
добра која су предмет јавне набавке у 
висини не мањој од 100.000.000,00 динара 
без ПДВ-а. 
 

1. б) Да је понуђач био активан учесник на 
тржишту природног гаса, односно да је у 
било ком периоду из претходне три 
(2017, 2018 и 2019) године до 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(ТСО), 
или је сам Оператор транспортног 
система(ТСО). 

 а ) Изјава на свом меморандуму  за обе партије 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је  понуђач  у  последење  3 (три) 
календарске године (2017., 2018. и 2019. годину) 
испоручио предметан добра у висини не мањој од 
100.000.000,00 за Партију 1, и у висини не мањој од 
100.000.000,00  за Партију 2. 
и 
 Образац потврде о испорученим предметним 
добрима у висини не мањој од 100.000.000,00 за 
Партију 1, и у висини не мањој од 100.000.000,00  
за Партију 2 (модел изјаве упоглављу XII 
конкурсне документације). 
 
 
б) Доказ: Фотокопија потврде (уверење) 
Оператора транспортног система (ТСО) да је 
понуђач био активан учесник на тржишту 
природног гаса у периоду из претходне три (2017, 
2018 и 2019) године, и да је обавио минимално 
једну трансакцију природног гаса са другим 
учесником на тржишту, прихвачену од стране 
(ТСО), или да је сам Операратор транспортног 
система. 
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3. 
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
- доказ - 

 
     

 
Да понуђач има у радном односу 
минимум  10 (десет) 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 несметано одвијале.  

Доказ: Изјава дата на меморандуму понуђача, 
оверена и потписана од стране  одговорног лица 
понуђача, којом под пуном материјалном, 
кривичном и моралном одговорношћу гарантује да 
има минимум 10 (десет) 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).  

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, 
став1, тачка 2 ЗЈН: 

 Правна лица: 
- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, 
бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.  
- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни провостепени суд према Закону о 
уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 
78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.  
- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим 
за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. 
У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за 
која је у првом степену  надлежан  основни суд и за кривична дела за која је у првом степену 
надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за 
кривична дела за која је  у првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља једну 
потврду у којом су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд 
и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд или две потврде – једну за кривична 
дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом 
степену надлежан виши суд. 
 
- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник 
РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 
72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог 
закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.  
Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.  
Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за 
сваког од законских заступника. 
 
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, 
наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује 
достављањем дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача  достави доказе о 
испуњености обавезних услова из чл. 75 , ст.1, тачка 1. до 4. ЗЈН (обавезни услови под редним 
бројевима 1., 2, 3. и 4. у Конкурсној документацији), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона (обавезан услов под редним бројем 5. у Конкурсној документацији) дужан је да достави 
за део набавке који ће извршити преко подизвођача, односно уколико ће управо подизвођач 
реализовати део јавне набавке за који се тражи дозвола. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је  да докаже да подизвођач  испуњава и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН. 

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона (обавезни услови под редним бројевима 1, 2,  и 3.  у 
Конкурсној документацији) и услов  из члана 75. став 2. Закона (обавезан услов под редним бројем 4. у 
Конкурсној документацији). Додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1 тачка 5. Закона (обавезан услов под редним бројем 5. у Конкурсној 
документацији) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Понуду у име групе понуђача подноси носилац групе понуђача, који је у обавези да у понуди наведе 
чланове групе понуђача и уз понуду достави споразум чланова групе понуђача којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршавање предметне јавне набавке, а све у складу са 
чланом 81. став 4. Закона.  

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће 
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.  
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове испуњавају заједно. 
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора може од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи 
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 тражене доказе, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву 
 Указујемо понуђачима на следеће:  
  

1. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може (али не 
мора), захтевати од понуђача, чија је понуда  оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа.   

 
2.  Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа (као што је извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне 
регистре или о упису у регистар понуђача који води Агенције за привредне регистре). 
 

3.  Понуђач може, уместо достављања тражених доказа,  да наведе интернет страницу на којој су подаци 
које тражени доказ садржи, јавно доступни.  

 
4.  Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено 
обавести  наручиоца о било којој промени  у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне 
набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да 
је документује на прописани начин.  
 

5.  Ако понуђач који је страно правно лице  није могао да прибави тражена документа у року за 
подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 
6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, 
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. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Министарства унутрашњих 
послова у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак набавке. 
Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о јавним 
набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда се припрема и доставља на српском језику. Део понуде који се односи на доказивање 
понуђених техничких карактеристика, квалитет, техничку документацију, аутроризацију и сертификате 
може се доставити и на страном језику, и то на енглеском језику, осим ако конкурсном докуметацијом 
није другачије тражено. Наручилац задржава право да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда 
утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик одреди понуђачу примерен рок у 
којем је дужан да изврши превод тог дела понуде у смислу члана 93. Закона. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на 
адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку добара: Природни нафтни гас за грејање, обликован по партијама, 
ЈН број 42/20 - уз навођење партије за коју подноси понуду „НЕ ОТВАРАТИ". 
 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 10.10. 
.2020. године, до 10:00 часова. 

 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији 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. 
 

 Јавно отварање понуда одржаће се 10.10.2020. године у 12:00 часова, у радним 
просторијама Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104. 

 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку 
отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 

3. Понуда мора да садржи: 

- Прилог III. конкурсне докуметације. Уколико понуду подноси група понуђача странице из 
Прилога III. потписује и печатира члан групе који ће бити носилац посла. 

- Образац понуде са обрасцем структуре цене и упутством како да се попуни (Прилог VI 
конкурсне документације).  

- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује 
испуњеност услова (поглавље IV у конкурсној документацији); 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке - уколико понуду подноси група понуђача; 

- Модел оквирног споразума (образац VII-1 и VII-2   у конкурсној документацији). 
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-  Модел уговора - Понуђач ће модел Уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом 
оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела Уговора (образац VIII-1 и VIII-2  у 
конкурсној документацији). Уколико понуду подноси група понуђача моделе Уговора потписује и 
печатира члан групе који ће бити носилац посла; 

- Образац изјаве о независној понуди, потписан и оверен печатом, дат под материјалном и 
кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији) мора бити потписан од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом (изјаву умножити у 
довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача). 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, потписан и оверен 
печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној 
документацији) мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверен печатом (изјаву умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из 
групе понуђача). 

- Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Оквирног споразума 
(образац XII-1 у конкурсној документацији).Уколико понуду подноси група понуђача странице из 
Прилога XII-1 потписује и печатира члан групе који ће бити носилац посла; 

- Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора (образац XII-2 у 
конкурсној документацији).Уколико понуду подноси група понуђача странице из Прилога XII-2 
потписује и печатира члан групе који ће бити носилац посла; 

- Образац Потврде о извршеним предметним услугама (образац XIII у конкурсној 
документацији). 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, 
понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

 
Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова 
припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији). 
 Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, 
понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом 
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - 
Образац изјаве о независној понуди, образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве у 
складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама). 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о 
независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 
75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди 
посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега 
односи. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу),наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи 
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 

4. Партије 
Предметна јавна набавка је обликована по партијама:  
Партија 1 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Седишта Министарства унутрашњих послова;  
Партија 2 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Полицијских управа Министарства 
унутрашњих послова. 
 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 
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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: Министарство унутрашњих послова, 
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком  

„Измена понуде за јавну набавку услуга: Природни нафтни гас за грејање, обликован по 
партијама, ЈН број 42/20 – НЕ ОТВАРАТИ“  или 
 „Допуна понуде за јавну набавку услуга: Природни нафтни гас за грејање, обликован по 
партијама, ЈН број 42/20 - НЕ ОТВАРАТИ", или  
„Опозив понуде за јавну набавку услуга: Природни нафтни гас за грејање, обликован по 
партијама, ЈН број 42/20 -НЕ ОТВАРАТИ“  
 

Понуђач може поднету понуду изменити, допунити или опозвати у року за подношење понуда и то на 
следећи начин: - у случају измене или допуне понуде, понуђач уз допис, који је оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица, доставља само измењене делове односно доставља допуну већ 
поднете понуде уз обавезу да у допису наведе број под којим је првобитно достављена понуда заведена 
код наручиоца и назначи да ли се ради о измени појединих делова или о допуни.  

Измене односно допуне учињене на напред наведени начин сматраће се саставним делом понуде 
уместо раније достављених.  
У случају опозива понуде понуђач доставља наручиоцу допис који је оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица, у коме се наводи да понуђач опозива своју понуду у целости, уз обавезно 
навођење броја под којим је понуда заведена код наручиоца након чега ће му понуда бити враћена.  
Након истека рока за подношење понуда понуђач не може мењати нити опозвати своју понуду. 
На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. 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. 
 

6.  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 супротном Наручилац 
је дужан да одбије све понуде које су у супротност са горе наведеним. 
 У Обрасцу понуде са обрасцем структуре цене (Поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 

7. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) 
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. 
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса 

доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
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8. Заједничка понуда и споразум као саставни део заједничке понуде 

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:  
1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. Захтеви у погледу  начина рока и услова плаћања, места вршења услуга као и друге 
околности од којих зависи прихватљивост понуде 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  
Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом промета сматра  
се први дан у месецу  за претходни месец, однoсно датум ванредног очитавања при евентуалној 
промени услова испоруке. 
Понуђач/Добављач  је  обавезан да фактурише испоручени гас у року од 10 (десет) дана од датума 
промета, а за износе уговорене у УСД у динарима по званичном средњем курсу Народне банке Србије 
на дан промета. 
Наручилац је обавезан да издати рачун 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.  
 
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
Набавка природног гаса за грејање са потуним снабдевањем под условима и на начин утврђен у Закону 
о енергетици; Уредбом о условима за испоруку природног гаса за грејање; Правилима рада 
транспортног система и Правилима рада дистрибутивног система. 
Свакодневно потпуно снабдевање у периоду од 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену 
било ког дана и завршава се у 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену следећег дана 
приликом преласка са „зимског времена“, на „летње време“ и обрнуто, дан ће чинити 23 ил 25 сати, у 
зависности од случаја, до финансијског испуњења уговора.  

 
9. 3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од  90 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају 
истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
Цена гаса је фиксна и утврђује се у УСД/1.000Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 и 1а) 
Уговора. 
 На уговорену цену гаса се зарачунавају трошкови коришћења транспорта и дистрибуције гаса према 
регулисаним ценама у складу са Законом. 
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Цене транспорта и дистрибуције гаса су регулисане и обрачунавају се у складу Уговором на основу 
методологија одобрених од стране надлежног органа у складу са Законом према тарифама за: 

 
1.1. ''енергент" изражен у дин/Sm3, и 
1.2. "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 на месту испоруке у 
претходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и категорије.  
Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где не постоји могућност дневног очитавања, 
израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на месту испоруке.  
У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу података о 
максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из Прилога 1 и 1а). На исти начин утврђује се 
максимална дневна потрошња гаса и за Наручиоца који у претходној години није имао потрошњу гаса. 
Годишња равномерност потрошње природног гаса се утврђује на основу података о потрошњи природног 
гаса на месту испоруке и представља количник збира остварене потрошње природног гаса у јануару, 
фебруару и децембру претходне календарске године и укупне потрошње природног гаса остварене у тој 
години на том месту испоруке (у даљем тексту: коефицијент равномерности Кр). 
Подаци о годишњој равномерности потрошње за ново место испоруке, као и за место испоруке које током 
претходне календарске године није остварило потрошњу природног гаса, утврђују се према уговореним 
количинама природног гаса за место испоруке. 
Подаци о годишњој равномерности потрошње за постојеће место испоруке које је активирано у току 
претходне календарске године и које није имало потрошњу природног гаса у току 12 узастопних месеци, 
утврђују се према уговореним количинама природног гаса за место испоруке. 
"Ванвршна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр 
мањи или једнак 0,20 (Кр ≤0,20), а количник максималне дневне потрошње у сваком од наведена три месеца 
- јануар, фебруар и децембар и максималне дневне потрошње природног гаса, остварених у години на 
основу које се разврстава за место испоруке, је мањи или једнак 0,6 (≤0,6);  
"Равномерна потрошња" у коју се разврставају: 

- места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или једнак 0,33 (Кр ≤0,33) и  

- места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или једнак 0,20 (Кр ≤0,20), а 
количник максималне дневне потрошње у било ком од наведена три месеца - јануар, фебруар и децембар и 
максималне дневне потрошње природног гаса, остварених у години на основу које се разврстава место 
испоруке, је већи од 0,6 (Кр>0,6);  
"Неравномерна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент равномерности 
Кр већи од 0,33 (Кр>0,33). 
Максимална дневна потрошња за место испоруке са аутоматским бележењем испоручених дневних 
количина природног гаса на мерном уређају, утврђује се на основу остварених дневних потрошњи из 
претходне календарске године. 
За место испоруке код којег не постоји могућност аутоматског бележења испоручених дневних количина 
природног гаса на мерном уређају, максимална дневна потрошња се израчунава тако што се највећи 
количник испоручених месечних количина у претходној календарској години и броја дана у том месецу, 
помножи са одговарајућим коефицијентом месечне неравномерности Км. 

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

календарске године није имало потрошњу природног гаса, утврђује се према уговореној максималној 
дневној потрошњи природног гаса. 
Максимална дневна потрошња за постојеће место испоруке које је активирано у току претходне календарске 
године и које није имало потрошњу природног гаса у току 12 узастопних месеци, утврђује се према 
уговореној максималној дневној потрошњи природног гаса. 
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Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских периода. 
Понуђач/добављач се обавезује да о промени услова продаје обавести Наручиоца у разумном року пре 
примене измењених услова продаје, изузев у случају давања Наручиоцу повољнијих услова продаје, при 
чему се обавештењем сматра и објављивање информације преко средстава јавног информисања. 
Понуђач/Добављач је дужан да искаже јединичну цену, са свим зависним трошковима, на начин како се 
тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 
Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у 
конкурсној документацији. 

 

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 
аутономије  или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о 
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и 
сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Београд, 
Саве Машковића 3-5,www.poreskauprava.gov.rs. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, 
Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, 
Београд, Немањина 22-26,www.mpzzs.gov.rs. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26,www.minrzs.gov.rs. 
 

12. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке 
 Понуђач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума, односно најкасније у року од 
седам дана од дана потписивања оквирног споразума, достави: 
 -Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, мора да важи најмање 30  
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење оквирног споразума. 
Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани 
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног понуђача. 
Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне 
казне утврђује се у износу који одговара висини од 1% од укупне вредности оквирног споразума за три 
године без обрачунатог пореза на додату вредност. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и 
на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи уговор у складу са овим оквирним споразумом. 
 
Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора, односно најкасније у року од 
седам дана од дана закључења уговора, достави: 
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз 
меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
добављача. 
Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне 
казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног уговора без 
обрачунатог пореза на додату вредност 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
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13. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, 
понуђача и подносилаца пријава, као 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. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 
„ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
 
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације - ЈН број  42/20", на неки од следећих начина: 
- путем поште на адресу наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Нови Београд, Булевар 
Зорана Ђинђића 104, Одељењу за послове набавки; 

- електронским путем на адресу: tatjana.krga@mup.gov.rs 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

Ако наручилац измени, или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 на начин одређен чланом 20. 

Закона. 
 

15. 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 (члан 93. Закона). 
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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку 
негативних референци: 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор 
о јавној набавци, након што му је Уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 
набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 
Доказ може бити: 

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, односно корисника, 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; 

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

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврстан. 

 
17. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује 
Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума: 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена по 

години". 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног  понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају да две или више понуда имају исту 
најнижу понуђену цену и рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног  понуђача који је 
понудио дужи рок важења понуде. 
 
18.  Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа: 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне 
документације). 
 
19.  Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица: 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20.  Разлози због којих понуда може бити одбијена: 
- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 
могуће упоредити је са другим понудама. 
 
21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача: 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
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 (десет) дана од дана 
пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, 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 за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од: 
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда; 
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000 динара; 
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена 
вредност већа од 120.000.000 динара; 
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000 динара; 
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка 
обликована по партијама; 
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, 
ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 
динара; 
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7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене 
понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда 
и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је 
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  

21. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 
пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 
таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 
1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен 
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање 
и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за 
заштиту права, можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права на 
следећем линку: Уплата таксе из Републике Србије. 
 
22. Рок у којем ће оквирни споразум бити закључен 
Оквирни споразум ће бити закључен са понуђачима у року до 8 дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна 
понуда, Наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у 
складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 
23. Измене и допуне оквирног споразума  
Уколико се стекну услови за измену Оквирног споразума у складу са позитивним законским прописима, 
Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс Оквирног споразума. 
 
24. Обавештење о закључењу оквирног споразума  
Наручилац закључује оквирни споразум о јавној набавци са понуђачима у року од 8(осам) дана, од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права на одлуку о закључењу оквирног споразума, а 
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може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 112. Закона о јавним 
набавкама.  
 
25. Начин и услов закључења уговора  
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу 
предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и  рокова и начина извршења уговорних обавеза  
и других битних елемената за извршење предметне набваке. 
 
26. Измене и допуне уговора   
Након закључења уговра о јавној набавци, Наручилац може дозволити промену цене и других битних 
елемената уговора (осим предмета набавке) у складу са позитивним законским прописима.   
Евентуалне измене уговора врше се на основу образложеног захтева лица која су задужена за праћење 
реализације уговора од стране Наручиоца, у складу са позитивним законским прописима, након чега 
уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора. 
Наведену одредбу Наручилац може, применити из објективних разлога, у ситуацији у којој би 
непотписивање анекса проузроковало велике тешкоће у раду, а уз пуно поштовање начела јавних 
набавки. 
Уколико се стекну услови за измену основног  оквирног споразума у складу са позитивним законским 
прописима, Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора. 

 
Наручилац задржава право да без сачињавања Анекса врши измене у табеларном прегледу који 
чини прилог појединачног Уговора, при чему остале одредбе уговора остају непромењене. 
Наручилац се обавезује да писаним путем путем обавести Понуђач/ понуђач/ добављача о 
наведеним променама, а Понуђач/ понуђач/ добављач се обавезује да писаним путем потврди 
извршење промене.Наведена писмена чиниће саставни део Уговора. 
 
27. Праћење реализације уговора  
Наручилац је дужан да прати извршење сваког закљученог уговора на основу Оквирног споразума. 
 
28. Сходно Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19), приликом 
сачињавања понуде употребе печата није обавезна. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга: Природан нафтни гас за грејање за потребе 
Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број  42/20 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Шифра делатности: 
 
 

 

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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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
Партија 1 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Седишта Министарства унутрашњих послова за сезону 2020/2021 

Опис предмета јавне набавке 
 

Уговор о потпуном снабдевању природним гасом 

Мерно место 

 
Оквирна 

количина на 
годишњем 

нивоу 

 
Природни нафтни 
гас са тарифним 

елементима 

 
 

Јединица мере 

Цена по јединици 
мере 

(без ПДВ-а 
/понуђена 

јединична цена 
по m3/ 

 
 

ПДВ  % 

 
Цена по јед.мере 

(са ПДВ-ом) 

 PU KIKINDA  

SVS 

 
OVS Kikinda 

Vatrogasni dom 
ul. Kraljevića Marka 

br.4 

 
 
 
 

120.000.00  m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

UGP 
 
 
 
 

SGP Nakovo 
ul.Carina bb 

 
 
 

15.000,00 m3 

Природни    нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

SVS 

 
VSJ Ada 

Opštinski Vatrogasni 
Savez Ada 

ul. Save Kovaĉevića 
br. 17 Ada 

 

 
 
 

10.000.00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3 

   

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 
 
 
 
 
 

VSJ Kanjiţa 
Dobrovoljno 

Vatrogasno društvo 
Kanjiţa 

ul.Карађорђева број 
31 

 
20.000.00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год    
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UGP 

SGP Horgoš 
ul.Segedinski put br.2 

 
 

 
 
 

5.000,00 m3 
 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 

 
VSJ Ĉoka 

DVD Ĉoka 
ul.Senćanska br. 1 

 
 

 
 

6.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 

VSJ Novi Kneţevac 
Kneţevac 

ul. Karađorđevića 
br.45 

 
 

 
 
 

13.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

Дин/Sm3/    

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

UGP 

SGP Kikinda 
ulica Oslobođenje 

br.11 
 
 

 
 

5.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

2 PU PANČEVO 

SVS 

VSJ Panĉevo 
PI Jug i OZVS-sedište 

Panĉevo 
ul. Ţarka Zrenjanina 

br. 96 
 
 

180.000,00 m3 
 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

Дин/Sm3/    

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

SVS 
VSJ Alibunar 

Alibunar 
ul.Mlinska bb 

 
 

3.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 
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Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

SVS 

VSJ Ковин 
ul. Prvog Maja br. 1 

 
 

 
 

52.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

3 PU SREMSKA MITROVICA 

SVS 

VD Stara Pazova 
ul. Kralja Petra br. 14 

 
 
 

 
 

15.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/го
д 

   

4 PU SMEDEREVO 

SVS 

Vatrogasni dom 
Smederevo 

ul. Šalinaĉka bb. 
 
 
 

 
 

110.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/го
д 

   

5 PU KRAGUJEVAC 

SVS 

VSV Aranđelovac 
ul. Obilićeva br. 1 

 
 

 
 
 

9.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

6 PU NOVI SAD 

SVS 
PVSJ Temerin 

ul. Novosadska br. 
291/5 

 
 

10.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент     
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„енергент“ Дин/Sm3/ 

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

 
 

SVS 
 
 
 

PVSJ Ţabalj 
ul. Ĉuruška br. 1a 

 
 
 

 
 
 

10.000,00 m3 
 
 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент  
„енергент“ 

Дин/Sm3/ 
 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год 
 

   

SVS 
 
 
 
 

VO Baĉki Petrovac 
Petrovac 

ul. Kolarova 11 
 
 
 
 
 

 
7.000,00  m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент  
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

7 PU ZRENJANIN 

SVS 

VSO Ţitište 
ul.Đure Jakšića bb 

 
 
 

 
 

9.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет““ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

   Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

 
SGP Srpska Crnja 
ul.Mileta Jakšića bb 

 
9.000,00 m3 

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

UGP   
Tарифни елемент 

„капацитет““ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

UGP 

SGP Jaša Tomić, 
Maršala Tita bb 

 
 

 
 

9.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 
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SVS 
VSO Seĉanj ul.Voţda 

Karađorđa bb 
 

 
 
 

25.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 

Канцеларија за 
ванредне ситуације, 
Вожда Карађорђа бр 

69 
 
 

 
 

10.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

8 CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU-COPO SREMSKA KAMENICA 

 

Центар за основу 
плицијску обуку 
Железничка 22 

 
 
 

 
 
 

553.800,00 m3 
 
 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

Дин/Sm3/    

Tарифни елемент 
„капацитет““ 

Дин/Sm3/дан/год    

9 SEDIŠTE UKP 

UKP 
 
 
 
 
 

SBPOK “Cariĉin 
grad” 

ul. Obrenovaĉki put 
bb  TM1-32 

 
 

 
 
 

60.000,00. m3 

Природни нафтни гас 
 

Д/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

10 ŽANDARMERIJA 

 
Одред Ниш- 

Алексинац ТМ1-468, 
Петра Зеца бр.1 

80.000,00 m3 

Природни нафтни гас Д/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/го
д 

   

 
УКУПНО ( 1-10) 
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Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац структуре цене. У складу са својом калкулацијом понуђач сам формира цену. 

 Цене исказати у динарима - франко организационе јединице Седишта Министарства унутрашњих послова, са свим обрачунатим пратећим 
трошковима, 

 Обевезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање, 

 Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у спецификацији.  

 Количине су исказане орјентационо и могуће их је по потреби изменити.  
 
НАПОМЕНА:  
 
Укупна Оквирна количина природног гаса  на годишњем нивоу 1.345.800,00 m3. 
 
Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 
и 1а) Уговора. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног система према регулисаним ценама у складу са 
Законом о енергетици.  
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ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА: 
 

 

Оквирни споразум се закључује на период од три године, са минимум два понуђача, који буду испунили 
обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеве у погледу других 
околности од којих зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико 
наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни 
споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 

Вредност уговора за партију 1 за 
сезону грејања 2020/2021 годину. 
Природни нафтни гас за грејање за 
потребе Седишта Министарства 
унутрашњих послова 

 
Уговор се закључује на износ ____________________динара без ПДВ-а (Попуњава наручилац). 
Имајући у виду чињеницу да се ради о услугама чији обим и потрошњу за време трајања уговора није 
могуће прецизно утврдити, наручилац је унапред утврдио вредност уговора према процењеној вредности 
ове набавке.  

Важење уговора: Уговор се закључује на период од годину дана или важи до финансијске реализације Уговора у 
зависности који услов први наступи. 

  
 
 
 
 
Цена природног гаса: 

Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 
Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 и 1а) Уговора. Приликом фактурисања утрошене 
количине природног гаса, износ цене гаса уговорен у УСД Понућач/добављач ће обрачунати у динарима 
по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. На уговорену цену се зарачунавају 
трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног система према регулисаним ценама у складу са 
Законом о енергетици. Понуђач/добављач се обавезује да о промени цена и других услова продаје 
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.  

Критеријум за избор Најнижа понуђена цена по години   

 
Рок плаћања: 
 

У року од _______ (најмање 15 дана од датума промета), при чему се датумом промета сматра први дан у 
месецу за претходни месец, односно датум ванредног очитавања при промени цене гаса или евентуалној 
промени услова испоруке, на основу докумената који испоставља понуђач/добављач, а којим је потврђено 
извршење услуге. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (Попуњава понуђач) 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде. 
 (Не краћи од 90 дана од дана отварања понуде)(Попуњава понуђач) 

 
Перид испоруке: 

Свакодневно, потпуно снабдевање  од 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену било ког дана 
и завршава се у  08:00 часова пре подне по средњоевропском времену следећег дана  

Динамика испоруке: Сукцесивна-месечна 

Место испоруке:  Организационе јединице МУП-а на мерним местима из обрасца понуде. 

Рок упућивања рекламације:   3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: ______ дана  од пријема Обавештења о рекламацији  
(Најдуже 5 дана од пријема Обавештења о рекламацији)(Попуњава понуђач) 

 
Посебне погодности: 
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_________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 
 

_________________ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 
 

 
Напомена: 
- Образац понуде је потребно попунити. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач 
          
Место и датум                                                                                               Понуђач 

     

_________, ___. ___. 2020. год.                                                                                                                   ____________________________ 

                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
Партија 1 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Седишта Министарства унутрашњих послова за сезону 2021/2022 

  

Опис предмета јавне набавке 
 

Уговор о потпуном снабдевању природним гасом 

Мерно место 

 
Оквирна 

количина на 
годишњем 

нивоу 

 
Природни нафтни 
гас са тарифним 

елементима 

 
 

Јединица мере 

Цена по јединици 
мере 

(без ПДВ-а 
/понуђена 

јединична цена 
по m3/ 

 
 

ПДВ  % 

 
Цена по јед.мере 

(са ПДВ-ом) 

 PU KIKINDA  

SVS 

 
OVS Kikinda 

Vatrogasni dom 
ul. Kraljevića Marka 

br.4 

 
 
 
 

190.000.00  m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

UGP 
 
 
 
 

 
SGP Nakovo 
ul.Carina bb 

 
 
 

20.000,00 m3 

Природни    нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

SVS 

 
VSJ Ada 

Opštinski Vatrogasni 
Savez Ada 

ul. Save Kovaĉevića 
br. 17 Ada 

 

 
 
 

20.000.00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3 

   

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 
 
 
 
 

VSJ Kanjiţa 
Dobrovoljno 

Vatrogasno društvo 
Kanjiţa 

ul.Карађорђева број 

 
35.000.00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    
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 31  

 
UGP 

SGP Horgoš 
ul.Segedinski put br.2 

 
 

 
 
 

9.000,00 m3 
 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 

 
VSJ Ĉoka 

DVD Ĉoka 
ul.Senćanska br. 1 

 
 

 
 

10.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 

VSJ Novi Kneţevac 
Kneţevac 

ul. Karađorđevića 
br.45 

 
 

 
 
 

25.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

Дин/Sm3/    

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

UGP 

SGP Kikinda 
ulica Oslobođenje 

br.11 
 
 

 
 

10.800,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

2 PU PANČEVO 

SVS 

VSJ Panĉevo 
PI Jug i OZVS-sedište 

Panĉevo 
ul. Ţarka Zrenjanina 

br. 96 
 
 

320.000,00 m3 
 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

Дин/Sm3/    

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

SVS VSJ Alibunar  Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    
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Alibunar 
ul.Mlinska bb 

 
 

5.000,00 m3 Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

SVS 

VSJ Ковин 
ul. Prvog Maja br. 1 

 
 

 
96.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

3 PU SREMSKA MITROVICA 

SVS 

VD Stara Pazova 
ul. Kralja Petra br. 14 

 
 
 

 
 

25.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/го
д 

   

4 PU SMEDEREVO 

SVS 

Vatrogasni dom 
Smederevo 

ul. Šalinaĉka bb. 
 
 
 

 
 

160.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/го
д 

   

5 PU KRAGUJEVAC 

SVS 

VSV Aranđelovac 
ul. Obilićeva br. 1 

 
 

 
 
 

13.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

6 PU NOVI SAD 
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SVS 

PVSJ Temerin 
ul. Novosadska br. 

291/5 
 
 

 
 

17.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

 
 

SVS 
 
 
 

PVSJ Ţabalj 
ul. Ĉuruška br. 1a 

 
 
 

 
 
 

17.000,00 m3 
 
 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент  
„енергент“ 

Дин/Sm3/ 
 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год 
 

   

SVS 
 
 
 
 

VO Baĉki Petrovac 
Petrovac 

ul. Kolarova 11 
 
 
 
 
 

 
12.000,00  m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент  
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

7 PU ZRENJANIN 

SVS 

VSO Ţitište 
ul.Đure Jakšića bb 

 
 
 

 
 

12.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет““ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

   Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

 
SGP Srpska Crnja 
ul.Mileta Jakšića bb 

 
13.000,00 m3 

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

UGP   
Tарифни елемент 

„капацитет““ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

UGP 
SGP Jaša Tomić, 
Maršala Tita bb 

 
13.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент     
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„енергент“ Дин/Sm3/ 

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 
VSO Seĉanj ul.Voţda 

Karađorđa bb 
 

 
 
 

25.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 

Канцеларија за 
ванредне ситуације , 
Вожда Карађорђа бр 

69 
 
 

 
 

16.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

8 CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU-COPO SREMSKA KAMENICA 

 

Центар за основу 
плицијску обуку 
Железничка 22 

 
 
 

 
950.000,00 m3 

 
 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

Дин/Sm3/    

Tарифни елемент 
„капацитет““ 

Дин/Sm3/дан/год    

9 SEDIŠTE UKP 

UKP 
 
 
 
 
 

SBPOK “Cariĉin 
grad” 

ul. Obrenovaĉki put 
bb  TM1-32 

 
 

 
 

90.000,00. m3 

Природни нафтни гас 
 

Д/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

10 ŽANDARMERIJA 

 
Одред Ниш- 

Алексинац ТМ1-468, 
Петра Зеца бр.1 

130.000,00 m3 

Природни нафтни гас Д/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   



 

 

42 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац структуре цене. У складу са својом калкулацијом понуђач сам формира цену. 
 

 Цене исказати у динарима - франко организационе јединице Седишта Министарства унутрашњих послова, са свим обрачунатим пратећим 
трошковима, 

 Обевезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање, 

 Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у спецификацији.  

 Количине су исказане орјентационо и могуће их је по потреби изменити.  
 
НАПОМЕНА:  
Укупна Оквирна количина природног гаса  на годишњем нивоу 2.233.800 ,00 m3. 
Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 
и 1а) Уговора. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног система према регулисаним ценама у складу са 
Законом о енергетици.  

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/го
д 

   

 
УКУПНО ( 1-10) 
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ВАЖЕЊЕ  ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА: 

Оквирни споразум се закључује на период од три године, минимум са два понуђача, који буду испунили обавезне  и 
додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеве у погледу других околности од којих зависи 
прихватљивост  понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је утврђивање 
услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих 
понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 

Вредност уговора за партију 1 
за сезону грејања 2021/2022 
годину. Природни нафтни гас 
за грејање за потребе Седишта 
Министарства унутрашњих 
послова 

 
Уговор се закључује на износ _________________динара без ПДВ-а (Попуњава наручилац). Имајући у виду чињеницу 
да се ради о услугама чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће прецизно утврдити, наручилац је 
унапред утврдио вредност уговора према процењеној вредности ове набавке. 
  

Важење уговора: Уговор се закључује на период од годину дана или важи до финансијске реализације Уговора у зависности који услов 
први наступи. 

  
 
 
 
 
Цена природног гаса: 

Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за свако 
место испоруке у складу са Прилогом 1 и 1а) Уговора. Приликом фактурисања утрошене количине природног гаса, 
износ цене гаса уговорен у УСД Понуђач/добављач ће обрачунати у динарима по званичном средњем курсу Народне 
банке Србије на дан промета. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног 
система према регулисаним ценама у складу са Законом о енергетици. Понуђач/добављач се обавезује да о промени 
цена и других услова продаје 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.   

Критеријум за избор Најнижа понуђена цена по години  

 
Рок плаћања: 
 

у року од _______ (најмање 15 дана од датума промета), при чему се датумом промета сматра први дан у месецу за 
претходни месец, односно датум ванредног очитавања при промени цене гаса или евентуалној промени услова 
испоруке, на основу докумената који испоставља понуђач/добављач, а којим је потврђено извршење услуге. Плаћање се 
врши уплатом на рачун понуђача (Попуњава понуђач) 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде. 
 (Не краћи од 90 дана од дана отварања понуде) (Попуњава понуђач ). 

 
Перид испоруке: 

Свакодневно, потпуно снабдевање  од 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену било ког дана и завршава се 
у 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену следећег дана  

Динамика испоруке: Сукцесивна-месечна 

Место испоруке:  Организационе јединице МУП-а на мерним местима из обрасца понуде. 

Рок упућивања рекламације:   3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: ______ дана  од пријема Обавештења о рекламацији  
(Најдуже 5 дана од пријема Обавештења о рекламацији)(Попуњава понуђач) 

 
Посебне погодности: 

 
 

_________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 
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_________________ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 
 

 
Напомена: 
- Образац понуде је потребно попунити. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач 
          
 
Место и датум                                                                                                         Понуђач 

     

_________, ___. ___. 2020. год.                                                                                                                             ____________________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
Партија 1 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Седишта Министарства унутрашњих послова за сезону 2022/2023 

 

Опис предмета јавне набавке 
 

Уговор о потпуном снабдевању природним гасом 

Мерно место 

 
Оквирна 

количина на 
годишњем 

нивоу 

 
Природни нафтни 
гас са тарифним 

елементима 

 
 

Јединица мере 

Цена по јединици 
мере 

(без ПДВ-а 
/понуђена 

јединична цена 
по m3/ 

 
 

ПДВ  % 

 
Цена по јед.мере 

(са ПДВ-ом) 

 PU KIKINDA  

SVS 

OVS Kikinda 
Vatrogasni dom 

ul. Kraljevića Marka 
br.4 

 
 

180.000.00  m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

UGP 
SGP Nakovo 
ul.Carina bb 

 
 
 

20.000,00 m3 

Природни    нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

SVS 

 
VSJ Ada Opštinski 

Vatrogasni Savez Ada 
ul. Save Kovaĉevića 

br. 17 Ada 
 

 
 
 

20.000.00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3 

   

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 

VSJ Kanjiţa 
Dobrovoljno 

Vatrogasno društvo 
Kanjiţa 

ul.Карађорђева број 
31 

 
30.000.00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год    



 

 

46 

 
UGP 

SGP Horgoš 
ul.Segedinski put br.2 

 
 

 
 
 

10.000,00 m3 
 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 

 
VSJ Ĉoka 

DVD Ĉoka 
ul.Senćanska br. 1 

 
 

 
 

9.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 

VSJ Novi Kneţevac 
Kneţevac 

ul. Karađorđevića 
br.45 

 
 

 
 

20.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

Дин/Sm3/    

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

UGP 

SGP Kikinda 
ulica Oslobođenje 

br.11 
 
 

 
 

10.800,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

2 PU PANČEVO 

SVS 

VSJ Panĉevo 
PI Jug i OZVS-sedište 

Panĉevo 
ul. Ţarka Zrenjanina 

br. 96 
 
 

300.000,00 m3 
 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

Дин/Sm3/    

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

SVS 
VSJ Alibunar 

Alibunar 
ul.Mlinska bb 

5.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

Дин/Sm3/    
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Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

SVS 

VSJ Кovin 
ul. Prvog Maja br. 1 

 
 

 
58.000,00  m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

3 PU SREMSKA MITROVICA 

SVS 

VD Stara Pazova 
ul. Kralja Petra br. 14 

 
 
 

 
 

25.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/го
д 

   

4 PU SMEDEREVO 

SVS 

Vatrogasni dom 
Smederevo 

ul. Šalinaĉka bb. 
 
 
 

 
 

150.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/го
д 

   

5 PU KRAGUJEVAC 

SVS 

VSV Aranđelovac 
ul. Obilićeva br. 1 

 
 

 
 
 

13.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

6 PU NOVI SAD 

SVS 
PVSJ Temerin 

ul. Novosadska br. 
291/5 

 
17.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент     



 

 

48 

 
 

„енергент“ Дин/Sm3/ 

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

 
 

SVS 
 
 
 

PVSJ Ţabalj 
ul. Ĉuruška br. 1a 

 
 
 

 
 

17.000,00 m3 
 
 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент  
„енергент“ 

Дин/Sm3/ 
 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год 
 

   

SVS 
 
 
 
 

VO Baĉki Petrovac 
Petrovac 

ul. Kolarova 11 
 
 
 
 
 

 
12.000,00  m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент  
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

7 PU ZRENJANIN 

SVS 

VSO Ţitište 
ul.Đure Jakšića bb 

 
 
 

 
 

12.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет““ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

   Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

 
SGP Srpska Crnja 
ul.Mileta Jakšića bb 

 
13.000,00 m3 

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

UGP   
Tарифни елемент 

„капацитет““ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

UGP 

SGP Jaša Tomić, 
Maršala Tita bb 

 
 

 
 

12.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 
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SVS 
VSO Seĉanj ul.Voţda 

Karađorđa bb 
 

 
 
 

20.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

SVS 

Канцеларија за 
ванредне ситуације , 
Вожда Карађорђа бр 

69 
 
 

 
 

15.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

8 CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU-COPO SREMSKA KAMENICA 

 
Центар за основу 
плицијску обуку 
Железничка 22 

 
975.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

Дин/Sm3/    

Tарифни елемент 
„капацитет““ 

Дин/Sm3/дан/год    

9 SEDIŠTE UKP 

UKP 

SBPOK “Cariĉin 
grad” 

ul. Obrenovaĉki put 
bb  TM1-32 

 

90.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

Д/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

10 ŽANDARMERIJA 

 
Одред Ниш- 

Алексинац ТМ1-468, 
Петра Зеца бр.1 

100.000,00 m3 

Природни нафтни гас Д/1000 Sm3    

Tарифни елемент 
„енергент“ 

 
Дин/Sm3/ 

   

Tарифни елемент 
„капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год    

 
УКУПНО ( 1-10) 
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Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац структуре цене. У складу са својом калкулацијом понуђач сам формира цену. 

 Цене исказати у динарима - франко организационе јединице Седишта Министарства унутрашњих послова, са свим обрачунатим пратећим 
трошковима, 

 Обевезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање, 

 Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у спецификацији.  

 Количине су исказане орјентационо и могуће их је по потреби изменити.  
 
 
НАПОМЕНА:  
Укупна Оквирна количина природног гаса  на годишњем нивоу 2.133.800,00 
 
Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 
и 1а) Уговора. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног система према регулисаним ценама у складу са 
Законом о енергетици.  

 



 

 

51 

ВАЖЕЊЕ  ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА: 

Оквирни споразум се закључује на три године, минимум са два понуђача, који буду испунили обавезне  и додатне   
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеве у погледу других околности од којих зависи 
прихватљивост  понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је 
утврђивање услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико наручилац не добије унапред одређени број 
прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са 
једним. 

Вредност уговора за партију 1 
за сезону грејања 2022/2023 
годину. Природни нафтни гас 
за грејање за потребе Седишта 
Министарства унутрашњих 
послова; 

 
Уговор се закључује на износ ______________динара без ПДВ-а (Попуњава наручилац). Имајући у виду чињеницу 
да се ради о услугама чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће прецизно утврдити, наручилац је 
унапред утврдио вредност уговора према процењеној вредности ове набавке. 
  

Важење уговора: Уговор се закључује на период од годину дана или важи до финансијске реализације Уговора у зависности који услов 
први наступи. 

  
 
 
 
 
Цена природног гаса: 

Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за 
свако место испоруке у складу са Прилогом 1 и 1а) Уговора. Приликом фактурисања утрошене количине природног 
гаса, износ цене гаса уговорен у УСД Понуђач/добављач ће обрачунати у динарима по званичном средњем курсу 
Народне банке Србије на дан промета. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења транспортног и 
дистрибутивног система према регулисаним ценама у складу са Законом о енергетици. Понуђач/добављач се 
обавезује да о промени цена и других услова продаје 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.   

Критеријум за избор Најнижа понуђена цена по години 

 
Рок плаћања: 
 

у року од _______ (најмање 15 дана од датума промета), при чему се датумом промета сматра први дан у месецу за 
претходни месец, односно датум ванредног очитавања при промени цене гаса или евентуалној промени услова 
испоруке, на основу докумената који испоставља понуђач/добављач, а којим је потврђено извршење услуга. Плаћање 
се врши уплатом на рачун понуђача (Попуњава понуђач) 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде. 
 (Не краћи од 90 дана од дана отварања понуде) (Попуњава понуђач) 

 
Перид испоруке: 

Свакодневно, потпуно снабдевање  од 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену било ког дана и завршава 
се у  08:00 часова пре подне по средњоевропском времену следећег дана  

Динамика испоруке: Сукцесивна-месечна 

Место испоруке:  Организационе јединице МУП-а на мерним местима из обрасца понуде. 

Рок упућивања рекламације:   3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: ______ дана  од пријема Обавештења о рекламацији  
(Најдуже 5 дана од пријема Обавештења о рекламацији) (Попуњава понуђач) 
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Посебне погодности: 

 
 

_________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 
 

_________________ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 
 

 
Напомена: 
- Образац понуде је потребно попунити. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач 
          
 
Место и датум                                                                                                    Понуђач 

     

_________, ___. ___. 2020. год.                                                                                                                     ____________________________ 

                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ (2020., 2021. и 2022. 
годину) ИЗНОСИ 

 
А) __________________________________________ динара без износа ПДВ-а 
 
 
(словима: ________________________________________________________________), и 
 
 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 
 
(словима: ________________________________________________________________ 

 

 
 
НАПОМЕНА: Наручилац ће у оквирном споразуму рангирати понуде на основу укупне вредности понуде добијене множењем јединичних цена 
са оквирним количинама, односно укупне вредности понуде за све три године (за 2019., 2020. и 2021. годину). 

 
 Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена по години 
 
 
 

 
Место и датум                                                                                                                                                                         Понуђач 
 
 
________________,__.__.2020. године                                                                                                                       ______________________ 
                                                                                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
Партија 2 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Полицијских управа Министарства унутрашњих послова за сезону 2020/2021 
 

Опис предмета јавне набавке 
 

 
Уговор о потпуном снабдевању природним гасом 

Мерно место 

 
Оквирна 

количина на 
годишњем 

нивоу 

 
Природни нафтни гас са 

тарифним елементима 

 
 
Јединица мере 

Цена по јединици 
мере 

(без ПДВ-а 
/понуђена 

јединична цена 
по m3/ 

 
 

ПДВ  % 

 
Цена по јед.мере 

(са ПДВ-ом) 

1                     PU KIKINDA 

 

 PS Ada 
ul.Dimitrija Tucovića 

br. 14 
 

 
 
  3.200,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
Дин/Sm3/дан/год 

 
  

 
PS Novi Kneţevac 

ul. Karadjordjeva br. 
35 
 

 

30.000,00 m3 
 
 
 
 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3 

 
 

   

 Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

 Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

 

PS Kanjiţa 
ul. Glavni Trg br. 21 

 
 
  

 
 

 46.000,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3 

   

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

 
PS Kanjiţa 

ul. Glavni Trg br. 22 
 

15.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
   

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/ 

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 
PS Kanjiţa-PO Horgoš 

ul. Velika br. 14 
 

1.100,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3    
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Tарифни елемент „енергент“ 
Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

 

PS Ĉoka 
ul. Senćanska br 2 

 
 
 
 

 
 
 

7.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

PI Mokrin DVD 
Mokrin, Miroslava 
Antića broj 12 

  2.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

2                                                                                                    PU PANČEVO  

 

PU Panĉevo-Sedište 
ul Milosa Obrenovića 

br. 1 
 

 
 

  151.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3     

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ Дин/Sm3/дан/год    

 

PI Sever-Panĉevo 
ul. Jove Maksina br. 

41/a 
 
 
 
 

 
75.000,00 m3 Природни нафтни гас 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
 

   

 

PS Alibunar 
ul. Trg Slobode br. 11 

 
 
 
 

 
30.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год    
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ПИ Ковин 

ul. Prvog Maja br. 1 
 

12000  m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/ 

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

  
 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
    

 
PS Vršac-PO Uljma 1.500,00 m3 

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

 
ul. Vršaĉka br. 98  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

3 PU SREMSKA MITROVICA 

 
 

PS Inđija Sedište 
ul.Kralja Petra Prvog 

br. 19 
 
 
  

 
 

15.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
   

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

PS Inđija-PO Beška 
ul. Karađorđeva br. 2 

 
 
  

 
 
 

1.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

УСД/1000 Sm3 
 

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
 

  

 

PS Stara Pazova 
2 merno mesto 

ul. Svetogorska br. 4 
 
  

 
1.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

 
PS Stara Pazova 
1 merno mesto 

ul. Svetogorska br.6 

 
 

22.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
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Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

 
Po Stari Banovci, ul. 

Grĉka br 22 
1.000,00  m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
 

  

 

PI Nova Pazova 
ul. Cara Dušana br. 5 

 
  

 
 

3.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

4                                                                                                          PU KRAGUJEVAC   

 

PU Kragujevac - 
Tenkodrom,Vladimira 
Rolovica 
bb 
 

 

 
 

5.000,00 m3 

      Природни нафтни гас 
 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

 
PS Aranđelovac, ul. 
Ţelezniĉka broj 2 

 
 
 

 
 

27.000,00 m3 

     Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
  

Tарифни елемент „енергент“ 
Дин/Sm3/ 

 
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

5 
 

PU NOVI SAD 

 

 
PS Baĉka Palanka 

ul. Dimitrija 
Tucovića br. 2 

 
30.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
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Tарифни елемент „капацитет“ 

 

 
Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

PS Bечеј 
ul. Trg oslobođenja 

br. 2 
 

 
 

1.300,00 m3 
 

 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ Дин/Sm3/дан/год    

 

PS Temerin 
ul. Novosadska br. 

403 
 
 
  

 
 
 

6.100,00  m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3  
  

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Ţabalj 
ul. Nikole Tesle br. 5 

 
 
  

 
 

4.100,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
   

 

Odeljnje Saobraćajne 
policije  

ul. Šajkaška br. 34 
 
 
  

 
 

90.000,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Sremski Karlovci 
ul. Preradovićeva br. 

23 
 
  

 
 
 

6.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

 
PI Futog 

ul. Vuka Karadţića 
 
 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  
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br. 2a 
 
  

2.300,00 m3  
Tарифни елемент  „енергент“ 

 
Дин/Sm3/  

 

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Baĉki Petrovac 
ul. Kulpinska br. 13 

 
 
 
  

 
5.000,00 m3  

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
   

6                                                                                                          PU SUBOTICA 

 

PS Baĉka Topola 
ul. Maršala Tita br. 

45 
 
 
  

 
 

60.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
   

Tарифни елемент  „енергент“ 
Дин/Sm3/ 

 
  

Tарифни елемент „капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

7 
                                                                         
                                                                                                       PU ZRENJANIN 

 

OP Melenci,Srpskih 
Vladara 64 
 
  

 
 

5.000,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PU Zrenjanin Sedište 
ul. Zorana 

Kamenkovića br. 10 
 

40.000,00 m3 
 
 
 

 

Природни нафтни гас 
 
 

УСД/1000 Sm3 
 

 
 
 

   

Tарифни елемент „енергент“ 
Дин/Sm3/ 

 
  

   
Tарифни елемент „капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год  

   

 
PS Srpski Itebej, ul. 
Trg Slobode broj 4 

 
 Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  
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10.000,00 m3 
Tарифни елемент „енергент“ 

 
Дин/Sm3/  

  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Nova Crnja, JNA 
br. 110 

 
 
 

 
 

9.000 ,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет““ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Seĉanj , ul. Voţda 
Karađorđa 92/a, 
Me.mesto 1461 
 

 
 
 

29.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Seĉanj 
Voţda Karađorđa br. 

92/a 
M. mesto 8960 

 
  

 
 
 

13.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

8 
PU JAGODINA 

 

PS Ćuprija 
ul. Rade Konĉara br. 7 

 
  

 

 
 

15.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 

 

  

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/     

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

9                                                                                                       PU ZA GRAD BEOGRAD   

 
 

 
 

ul. Trebevićka 
TM1-34 

 
 
   8.200,00 m3 

Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
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.  
 
 

Tарифни елемент „капацитет“  
 

 
Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

ul. Trebevićka 
TM1-35 

 
 
 

 
 

10.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

ul. Trebevićka 
TM1-37 

 
  

 

 
6.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

ul. Trebevićka 
TM1-38 

 
 
  

 
 

7.500,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

ul.  Trebevićka 
TM1-39 

 
 
  

 
5.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

ul. Trebevćka 
TM1-40 

 
 
  

 
 

4.500,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

10 
PU UŽICE 
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Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац структуре цене. У складу са својом калкулацијом понуђач сам формира цену. 
 

 Цене исказати у динарима - франко организационе јединице Седишта Министарства унутрашњих послова, са свим обрачунатим пратећим 
трошковима, 

 Обевезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање, 

 Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у спецификацији.  

 Количине су исказане орјентационо и могуће их је по потреби изменити.  
 

 

PS Poţega,Kralja 
Aleksandra 1 

  
 

 
 
 

5.200,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
 

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

PS Poţega Kralja 
Aleksandra 1a 

  
 

 
19.000,00  m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

11 PU ČAČAK 

 
PS Ĉaĉak  
ul.Cara Dusana broj 
3 

7.500,00  m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3     

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет““ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 
 

УКУПНО ( 1-11)   
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НАПОМЕНА:  
 
Укупна Оквирна количина природног гаса  на годишњем нивоу 847.500,00 m3. 
 
Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 
и 1а) Уговора. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног система према регулисаним ценама у складу са 
Законом о енергетици.  
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ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА: 

Оквирни споразум се закључује на три године, минимум са два понуђача, који буду испунили обавезне  и додатне   
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеве у погледу других околности од којих зависи 
прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је 
утврђивање услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико наручилац не добије унапред одређени 
број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно 
са једним. 

Вредност уговора за партију 2. 
Природни нафтни гас за сезону 
грејања 2020/2021 за потребе 
Министарства унутрашњих 
послова-Полицијске Управе 

Уговор се закључује на износ _____________ динара без ПДВ-а (Попуњава наручилац). Имајући у виду 
чињеницу да се ради о услугама чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће прецизно утврдити, 
наручилац је унапред утврдио вредност уговора према процењеној вредности ове набавке. 
  

Важење уговора: Уговор се закључује на период од годину дана или важи до финансијске реализације Уговора у зависности који 
услов први наступи. 

  
 
 
 
 
Цена природног гаса: 

Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за 
свако место испоруке у складу са Прилогом 1 и 1а) Уговора. Приликом фактурисања утрошене количине 
природног гаса, износ цене гаса уговорен у УСД Понуђач/добављач ће обрачунати у динарима по званичном 
средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења 
транспортног и дистрибутивног система према регулисаним ценама у складу са Законом о енергетици. 
Понуђач/добављач се обавезује да о промени цена и других услова продаје 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.   

Критеријум за избор Најнижа понуђена цена по години  

 
Рок плаћања: 
 

у року од _______ (најмање 15 дана од датума промета), при чему се датумом промета сматра први дан у месецу за 
претходни месец, односно датум ванредног очитавања при промени цене гаса или евентуалној промени услова 
испоруке, на основу докумената који испоставља понуђач/добављач, а којим је потврђено извршење услуге. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (Попуњава понуђач) 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде. 
 (Не краћи од 90 дана од дана отварања понуде) (Попуњава понуђач ) 

 
Перид испоруке: 

Свакодневно, потпуно снабдевање  од 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену било ког дана и 
завршава се у  08:00 часова пре подне по средњоевропском времену следећег дана  

Динамика испоруке: Сукцесивна-месечна 

Место испоруке:  Организационе јединице МУП-а на мерним местима из обрасца понуде. 

Рок упућивања рекламације:   3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: ______ дана  од пријема Обавештења о рекламацији  
(Најдуже 5 дана од пријема Обавештења о рекламацији) (Попуњава понуђач) 

 
Посебне погодности: 

 
 

_________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 
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_________________ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 
 

 
Напомена: 
- Образац понуде је потребно попунити. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач 
          
 
 
 
 
 
Место и датум                                                                                                        Понуђач 

     

_________, ___. ___. 2020. год.                                                                                                                            ____________________________ 

                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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                                  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
Партија 2- Природни нафтни гас за грејање за потребе Полицијских управа Министарства унутрашњих послова за сезону 2021/2022 
 

Опис предмета јавне набавке 
 

 
Уговор о потпуном снабдевању природним гасом 

Мерно место 

 
Оквирна 

количина на 
годишњем 

нивоу 

 
Природни нафтни гас са 

тарифним елементима 

 
 
Јединица мере 

Цена по јединици 
мере 

(без ПДВ-а 
/понуђена 

јединична цена 
по m3/ 

 
 

ПДВ  % 

 
Цена по јед.мере 

(са ПДВ-ом) 

1                     PU KIKINDA 

 

 PS Ada 
ul.Dimitrija Tucovića 

br. 14 
 

 
 
  7.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
Дин/Sm3/дан/год 

 
  

 
PS Novi Kneţevac 

ul. Karadjordjeva br. 
35 
 

 

30.000,00 m3 
 
 
 
 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3 

 
 

   

 Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

 Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

 

PS Kanjiţa 
ul. Glavni Trg br. 21 

 
 
  

 
 

 100.000,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3 

   

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

 
PS Kanjiţa 

ul. Glavni Trg br. 22 
 

15.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
   

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/ 

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 
PS Kanjiţa-PO Horgoš 

ul. Velika br. 14 
 

2.200,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3    
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Tарифни елемент „енергент“ 
Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

 

PS Ĉoka 
ul. Senćanska br 2 

 
 
 
 

 
 

16.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

PI Mokrin DVD 
Mokrin, Miroslava 
Antića broj 12 

  2.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

2                                                                                                    PU PANČEVO  

 

PU Panĉevo-Sedište 
ul Milosa Obrenovića 

br. 1 
 

 
 

  359.400,00 m3 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3     

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ Дин/Sm3/дан/год    

 

PI Sever-Panĉevo 
ul. Jove Maksina br. 

41/a 
 
 
 
 

 
150.000,00 m3 Природни нафтни гас 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
 

   

 

PS Alibunar 
ul. Trg Slobode br. 11 

 
 
 
 

 
60.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год    
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ПИ Ковин 

ul. Prvog Maja br. 1 
 
 

    5.000,00 m3 
 
 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 
 

Дин/Sm3/дан/год    

  
 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
    

 
PS Vršac-PO Uljma 3.000,00 m3 

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

 
ul. Vršaĉka br. 98  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

3 PU SREMSKA MITROVICA 

 
 

PS Inđija Sedište 
ul.Kralja Petra Prvog 

br. 19 
 
 
  

 
 

35.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
   

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

PS Inđija-PO Beška 
ul. Karađorđeva br. 2 

 
 
  

 
 
 

2.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

УСД/1000 Sm3 
 

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
 

  

 

PS Stara Pazova 
1 merno mesto 

ul. Svetogorska br. 4 
 
  

 
1.800,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 
 

PS Stara Pazova 
 

70.000,00 m3 
 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3  
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2 merno mesto 
ul. Svetogorska br.6 

 
 

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

 
Po Stari Banovci, ul. 

Grĉka br 22 
2.000,00  m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
 

  

 

PI Nova Pazova 
ul. Cara Dušana br. 5 

 
  

 
 

7.500,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

4                                                                                                          PU KRAGUJEVAC   

 

PU Kragujevac -
Tenkodrom,Vladimira 
Rolovica bb 
 

 

 
 

10.000,00 m3 

      Природни нафтни гас 
 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

 
PS Aranđelov 

ac, ul. Ţelezniĉka broj 2 
 
 
 

 
 

62.000,00 m3 

     Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
  

Tарифни елемент „енергент“ 
Дин/Sm3/ 

 
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

5 
 

PU NOVI SAD 

 
PS Baĉka Palanka 

ul. Dimitrija 
 

70.000,00 m3 
 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3  
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Tucovića br. 2 
 
 

 

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

 

PS Bечеј 
ul. Trg oslobođenja 

br. 2 
 

 
 

2.600,00 m3 
 

 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ Дин/Sm3/дан/год    

 

PS Temerin 
ul. Novosadska br. 

403 
 
 
  

 
 
 

12.200,00  m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3  
  

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Ţabalj 
ul. Nikole Tesle br. 5 

 
 
  

 
 

8.200,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
   

 

Odeljnje Saobraćajne 
policije  

ul. Šajkaška br. 34 
 
 
  

 
 

180.000,00 m3  
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Sremski Karlovci 
ul. Preradovićeva br. 

23 
 
  

 
 
 

12.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  
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PI Futog 
ul. Vuka Karadţića 

br. 2a 
 
  

 
 

4.500,00 m3  

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
 

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Baĉki Petrovac 
ul. Kulpinska br. 13 

 
 
 
  

 
10.000,00 m3  

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
   

6                                                                                                          PU SUBOTICA 

 

PS Baĉka Topola 
ul. Maršala Tita br. 

45 
 
 
  

 
 

140.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
   

Tарифни елемент  „енергент“ 
Дин/Sm3/ 

 
  

Tарифни елемент „капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

7 
                                                                         
                                                                                                       PU ZRENJANIN 

 

PO Melenci,Srpskih 
Vladara 64 
 
  

 
 

10.000,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PU Zrenjanin Sedište 
ul. Zorana 

Kamenkovića br. 10 
 

90.000,00 m3 
 
 
 

 

Природни нафтни гас 
 
 

УСД/1000 Sm3 
 

 
 
 

   

Tарифни елемент „енергент“ 
Дин/Sm3/ 

 
  

   
Tарифни елемент „капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год  
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PO Srpski Itebej, ul. 
Trg Slobode broj 4 

 
 

10.000,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Nova Crnja, JNA 
br. 110 

 
 
 

 
 

20.000 ,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет““ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Seĉanj m, ul. 
Voţda Karađorđa 
92/a, 
Me.mesto 1461 
 

 
 
 

35.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Seĉanj 
Voţda Karađorđa br. 

92/a 
M. mesto 8960 

 
  

 
 
 

30.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

8 
PU JAGODINA 

 

PS Ćuprija 
ul. Rade Konĉara br. 7 

 
  

 

 
 

34.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 

 

  

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/     

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

9                                                                                                       PU ZA GRAD BEOGRAD   

 
 

 
 

 
 Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  
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ul. Trebevićka 
TM1-34 

.  
 
 

   16.800,00 m3 
Tарифни елемент „енергент“ 

 
Дин/Sm3/  

  

Tарифни елемент „капацитет“  
 

 
Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

ul. Trebevićka 
TM1-35 

 
 
 

 
 

21.600,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

ul. Trebevićka 
TM1-37 

 
  

 

 
13.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

ul. Trebevićka 
TM1-38 

 
 
  

 
 

15.600,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

ul.  Trebevićka 
TM1-39 

 
 
  

 
10.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

ul. Trebevćka 
TM1-40 

 
 
  

 
 

9.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
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Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац структуре цене. У складу са својом калкулацијом понуђач сам формира цену. 
 
 
 

10 
PU UŽICE 

 

PS Poţega,Kralja 
Aleksandra 1 

  
 

 
 
 

11.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
 

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

PS Poţega Kralja 
Aleksandra 1a 

  
 

 
45.000,00  m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

11 PU ČAČAK 

 
PS Ĉaĉak  
ul.Cara Dusana broj 
3 

15.000,00  m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3     

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет““ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 
 

УКУПНО ( 1-11)   
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 Цене исказати у динарима - франко организационе јединице Седишта Министарства унутрашњих послова, са свим обрачунатим пратећим 
трошковима, 

 Обевезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање, 

 Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у спецификацији.  

 Количине су исказане орјентационо и могуће их је по потреби изменити.  
 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
Укупна Оквирна количина природног гаса  на годишњем нивоу 1.765.400,00 m3. 
Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 
и 1а) Уговора. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног система према регулисаним ценама у складу са 
Законом о енергетици.   
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ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА: 

Оквирни споразум се закључује на три године, минимум са два понуђача, који буду испунили обавезне  и додатне   
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеве у погледу других околности од којих зависи 
прихватљивост  понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је утврђивање 
услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих 
понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 

Вредност уговора за партију 2. 
Природни нафтни гас за сезону 
грејања 2021/2022 за потребе 
Министарства унутрашњих 
послова-Полицијске Управе; 

 
Уговор се закључује на износ ________________ динара без ПДВ-а (Попуњава наручилац). Имајући у виду 
чињеницу да се ради о услугама чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће прецизно утврдити, 
наручилац је унапред утврдио вредност уговора према процењеној вредности ове набавке. 
  

Важење уговора: Уговор се закључује на период од годину дана или важи до финансијске реализације Уговора у зависности који услов 
први наступи. 

  
 
 
Цена природног гаса: 

Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за свако 
место испоруке у складу са Прилогом 1 и 1а) Уговора. Приликом фактурисања утрошене количине природног гаса, 
износ цене гаса уговорен у УСД Понуђач/добављач ће обрачунати у динарима по званичном средњем курсу Народне 
банке Србије на дан промета. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног 
система према регулисаним ценама у складу са Законом о енергетици. Понуђач/добављач се обавезује да о промени 
цена и других услова продаје 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.  

Критеријум за избор Најнижа понуђена цена по години  

 
Рок плаћања: 
 

у року од _______ (најмање 15 дана од датума промета), при чему се датумом промета сматра први дан у месецу за 
претходни месец, односно датум ванредног очитавања при промени цене гаса или евентуалној промени услова 
испоруке, на основу докумената који испоставља понуђач/добављач, а којим је потврђена испорука добра. Плаћање се 
врши уплатом на рачун понуђача (Попуњава понуђач) 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде. 
 (Не краћи од 90 дана од дана отварања понуде) (Попуњава понуђач). 

 
Перид испоруке: 

Свакодневно, потпуно снабдевање  од 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену било ког дана и завршава 
се у  08:00 часова пре подне по средњоевропском времену следећег дана  

Динамика испоруке: Сукцесивна-месечна 

Место испоруке:  Организационе јединице МУП-а на мерним местима из обрасца понуде. 

Рок упућивања рекламације:   3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: ______ дана  од пријема Обавештења о рекламацији  
(Најдуже 5 дана од пријема Обавештења о рекламацији) (Попуњава понуђач) 

 
Посебне погодности: 

 
 

_________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 
 

_________________ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 
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Напомена: 
- Образац понуде је потребно попунити. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач 
          
 
Место и датум                                                                                                                               Понуђач 
     
_______________, ___. ___. 2020. године.                                                                                                                                   _________________________ 
                                                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
Партија 2- Природни нафтни гас за грејање за потребе Полицијских управа Министарства унутрашњих послова за сезону 2022/2023 

Опис предмета јавне набавке 
 

 
Уговор о потпуном снабдевању природним гасом 

Мерно место 

 
Оквирна 

количина на 
годишњем 

нивоу 

 
Природни нафтни гас са 

тарифним елементима 

 
 
Јединица мере 

Цена по јединици 
мере 

(без ПДВ-а 
/понуђена 

јединична цена 
по m3/ 

 
 

ПДВ  % 

 
Цена по јед.мере 

(са ПДВ-ом) 

1                     PU KIKINDA 

 

 PS Ada 
ul.Dimitrija Tucovića 

br. 14 
 

 
 
  7.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
Дин/Sm3/дан/год 

 
  

 
PS Novi Kneţevac 

ul. Karadjordjeva br. 
35 
 

 

30.000,00 m3 
 
 
 
 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3 

 
 

   

 Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

 Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

 

PS Kanjiţa 
ul. Glavni Trg br. 21 

 
 
  

 
 

 100.000,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3 

   

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

 
PS Kanjiţa 

ul. Glavni Trg br. 22 
 

15.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
   

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/ 

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 

PS Kanjiţa-PO Horgoš 
ul. Velika br. 14 

 

 
2.200,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ 
Дин/Sm3/    
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Tарифни елемент „капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год 

   

 

PS Ĉoka 
ul. Senćanska br 2 

 
 
 
 

 
 

16.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

PI Mokrin DVD 
Mokrin, Miroslava 
Antića br 12 

  2.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

2                                                                                                    PU PANČEVO  

 

PU Panĉevo-Sedište 
ul Milosa Obrenovića 

br. 1 
 

 
 

  359.400,00 m3 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3     

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ Дин/Sm3/дан/год    

 

PI Sever-Panĉevo 
ul. Jove Maksina br. 

41/a 
 
 
 
 

 
150.000,00 m3 Природни нафтни гас 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
 

   

 

PS Alibunar 
ul. Trg Slobode br. 11 

 
 
 
 

 
60.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год    

 
 

ПИ Ковин 
    5.000,00 m3 
 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3    
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ul. Prvog Maja br. 1 
 
 
 

 Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 
 

Дин/Sm3/дан/год    

  
 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
    

 
PS Vršac-PO Uljma 3.000,00 m3 

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/ 
   

 
ul. Vršaĉka br. 98  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
   

3 PU SREMSKA MITROVICA 

 
 

PS Inđija Sedište 
ul.Kralja Petra Prvog 

br. 19 
 
 
  

 
 

35.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
   

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

PS Inđija-PO Beška 
ul. Karađorđeva br. 2 

 
 
  

 
 

2.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

УСД/1000 Sm3 
 

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
 

  

 

PS Stara Pazova 
1 merno mesto 

ul. Svetogorska br. 4 
 
  

 
1.800,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

 
PS Stara Pazova 
2 merno mesto 

ul. Svetogorska br.6 

 
 

70.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
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Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

 
Po Stari Banovci, ul. 

Grĉka br 22 
2.000,00  m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 
 

  

 

PI Nova Pazova 
ul. Cara Dušana br. 5 

 
  

 
 

7.500,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

4                                                                                                          PU KRAGUJEVAC   

 

PU Kragujevac - 
Tenkodrom,Vladimira 
Rolovica 
bb 
 

 

 
 

10.000,00 m3 

      Природни нафтни гас 
 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

 
PS Aranđelov 

ac, ul. Ţelezniĉka broj 2 
 
 
 

 
 

62.000,00 m3 

     Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
  

Tарифни елемент „енергент“ 
Дин/Sm3/ 

 
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

5 
 

PU NOVI SAD 

 

 
PS Baĉka Palanka 

ul. Dimitrija 
Tucovića br. 2 

 
 

70.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
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Tарифни елемент „капацитет“ 

 

 
Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

PS Bечеј 
ul. Trg oslobođenja 

br. 2 
 

 
 

2.600,00 m3 
 

 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ Дин/Sm3/дан/год    

 

PS Temerin 
ul. Novosadska br. 

403 
 
 
  

 
 
 

12.200,00  m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3  
  

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Ţabalj 
ul. Nikole Tesle br. 5 

 
 
  

 
 

8.200,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
   

 

Odeljnje Saobraćajne 
policije  

ul. Šajkaška br. 34 
 
 
  

 
 

180.000,00 m3  
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Sremski Karlovci 
ul. Preradovićeva br. 

23 
 
  

 
 
 

12.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

 
PI Futog 

ul. Vuka Karadţića 
 
 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  
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br. 2a 
 
  

4.500,00 m3  
Tарифни елемент  „енергент“ 

 
Дин/Sm3/  

 

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Bakĉi Petrovac 
ul. Kulpinska br. 13 

 
 
 
  

 
10.000,00 m3  

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент  „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
   

6                                                                                                          PU SUBOTICA 

 

PS Baĉka Topola 
ul. Maršala Tita br. 

45 
 
 
  

 
 

140.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
УСД/1000 Sm3 

 
   

Tарифни елемент  „енергент“ 
Дин/Sm3/ 

 
  

Tарифни елемент „капацитет“ 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

7 
                                                                         
                                                                                                       PU ZRENJANIN 

 

OP Melenci,Srpskih 
Vladara 64 
 
  

 
 

10.000,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PU Zrenjanin Sedište 
ul. Zorana 

Kamenkovića br. 10 
 

90.000,00 m3 
 
 
 

 

Природни нафтни гас 
 
 

УСД/1000 Sm3 
 

 
 
 

   

Tарифни елемент „енергент“ 
Дин/Sm3/ 

 
  

   
Tарифни елемент „капацитет“ 

 
Дин/Sm3/дан/год  

   

 
PO Srpski Itebej, ul. 

Trg Slobode broj 4 
 
 Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  
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10.000,00 m3 
Tарифни елемент „енергент“ 

 
Дин/Sm3/  

  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Nova Crnja, JNA 
br. 110 

 
 
 

 
 

20.000 ,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет““ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Seĉanj m, ul. 
Voţda Karađorđa 
92/a, 
Me.mesto 1461 
 

 
 
 

35.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

PS Seĉanj 
Voţda Karađorđa br. 

92/a 
M. mesto 8960 

 
  

 
 
 

30.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

8 
PU JAGODINA 

 

PS Ćuprija 
ul. Rade Konĉara br. 7 

 
  

 

 
 

34.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 

 

  

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/     

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

9                                                                                                       PU ZA GRAD BEOGRAD   

 
 

 
 

ul. Trebevićka 
TM1-34 

 
 

   16.800,00 m3 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
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.  
 
 

Tарифни елемент „капацитет“  
 

 
Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

ul. Trebevićka 
TM1-35 

 
 
 

 
 

21.600,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

ul. Trebevićka 
TM1-37 

 
  

 

 
13.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
   

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

ul. Trebevićka 
TM1-38 

 
 
  

 
 

15.600,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

  

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 

ul.  Trebevićka 
TM1-39 

 
 
  

 
10.000,00 m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3    

Tарифни елемент „енергент“ Дин/Sm3/    

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

ul. Trebevćka 
TM1-40 

 
 
  

 
 

9.000,00 m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“  
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

10 
PU UŽICE 
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Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у спецификацији. 

 
НАПОМЕНА:  
 
Укупна Оквирна количина природног гаса  на годишњем нивоу 1.765.400,00 m3. 
 
Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 
и 1а) Уговора. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног система према регулисаним ценама у складу са 
Законом о енергетици.  

 

PS Poţega,Kralja 
Aleksandra 1 

  
 

 
 
 

11.000,00 m3 

Природни нафтни гас 
 

УСД/1000 Sm3 
 

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год 

 

  

 

PS Poţega Kralja 
Aleksandra 1a 

  
 

 
45.000,00  m3 

 
Природни нафтни гас 

 
УСД/1000 Sm3  

   

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет“ 
 

 
Дин/Sm3/дан/год  

  

11 PU ČAČAK 

 
PS Ĉaĉak  
ul.Cara Dusana broj 
3 

15.000,00  m3 

Природни нафтни гас УСД/1000 Sm3     

Tарифни елемент „енергент“ 
 

Дин/Sm3/  
  

Tарифни елемент „капацитет““ 
 

Дин/Sm3/дан/год  
  

 
 

УКУПНО ( 1-11)   
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ВАЖЕЊЕ  ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА: 

Оквирни споразум се закључује на три године, минимум са два понуђача, који буду испунили обавезне  и додатне   
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеве у погледу других околности од којих зависи 
прихватљивост  понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је 
утврђивање услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико наручилац не добије унапред одређени број 
прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са 
једним. 

Вредност уговора за партију 2. 
Природни нафтни гас за сезону 
грејања 2022/2023 за потребе 
Министарства унутрашњих 
послова-Полицијске Управе 

 
Уговор се закључује на износ ______________ динара без ПДВ-а (Попуњава наручилац) Имајући у виду 
чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће прецизно утврдити, 
наручилац је унапред утврдио вредност уговора према процењеној вредности ове набавке. 
  

Важење уговора: Уговор се закључује на период од годину дана или важи до финансијске реализације Уговора у зависности који услов 
први наступи. 

  
 
 
 
 
Цена природног гаса: 

Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за 
свако место испоруке у складу са Прилогом 1 и 1а) Уговора. Приликом фактурисања утрошене количине природног 
гаса, износ цене гаса уговорен у УСД Понуђач/добављач ће обрачунати у динарима по званичном средњем курсу 
Народне банке Србије на дан промета. На уговорену цену се зарачунавају трошкови коришћења транспортног и 
дистрибутивног система према регулисаним ценама у складу са Законом о енергетици. Понуђач/добављач се 
обавезује да о промени цена и других услова продаје 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.  

Критеријум за избор Најнижа понуђена цена по години 

 
Рок плаћања: 
 

у року од _______ (најмање 15 дана од датума промета), при чему се датумом промета сматра први дан у месецу за 
претходни месец, односно датум ванредног очитавања при промени цене гаса или евентуалној промени услова 
испоруке, на основу докумената који испоставља понуђач/добављач, а којим је потврђена испорука добра. Плаћање 
се врши уплатом на рачун понуђача (Попуњава понуђач) 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде. 
 (Не краћи од 90 дана од дана отварања понуде) (Попуњава понуђач) 

 
Перид испоруке: 

Свакодневно, потпуно снабдевање  од 08:00 часова пре подне по средњоевропском времену било ког дана и завршава 
се у  08:00 часова пре подне по средњоевропском времену следећег дана  

Динамика испоруке: Сукцесивна-месечна 

Место испоруке:  Организационе јединице МУП-а на мерним местима из обрасца понуде. 

Рок упућивања рекламације:   3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: ______ дана  од пријема Обавештења о рекламацији  
(Најдуже 5 дана од пријема Обавештења о рекламацији)(Попуњава понуђач) 

 
Посебне погодности: 

 
 

_________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 



 

 

88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 
 

 
Напомена: 
- Образац понуде је потребно попунити. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач 
          
 
Место и датум                                                                                                                      Понуђач 
     
_______________, ___. ___. 2020. год.                                                                                                                         ____________________________ 
                                                                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ (2020., 2021. и 2022. 
годину) ИЗНОСИ 

 
А) __________________________________________ динара без износа ПДВ-а 
 
 
(словима: ________________________________________________________________), и 
 
 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 
 
(словима: ________________________________________________________________ 

 

 
 
НАПОМЕНА: Наручилац ће у оквирном споразуму рангирати понуде на основу укупне вредности понуде добијене множењем јединичних цена 
са оквирним количинама, односно укупне вредности понуде за све три године (за 2020., 2021. и 2022. годину). 

 
 Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена по години 
 
 
 

 
Место и датум                                                                                                                                                                         Понуђач 
 
 
________________,__.__.2020. године                                                                                                                       ______________________ 
                                                                                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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VII-1 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 Партија 1 - Природан нафтни гас за грејање за потребе Седишта Министраства унутрашњих послова 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, Улица 
Кнеза Милоша 103, кога заступа Жељко Веселиновић, помоћник министра-начелник Сектора (у даљем 
тексту: Наручилац) 
Матични број:07008104 

Шифра делатности: 8424 

ПИБ: 100184116 

 
и   
 

2. ПОНУЂАЧ/ ПОНУЂАЧ/ ДОБАВЉАЧ: "_____________________" _____________________ 
Ул._______________ бр.___, кога заступа директор___________________(у даљем тексту: Добављач), 
Матични број: __________________________  
Шифра делатности: _____________________  
ПИБ:  __________________________________  
 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 
а) _____________________________________________________________________________________ 
 
б) 
_____________________________________________________________________________________
 ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са подизвођачима прецртати „ са 
понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 

 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 32., 40. и 40а Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 
124/12,14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), Позива за подношење понуда који је објављен на 
Порталу јавних набавки,  интернет страници Наручиоца и  Порталу службених гласила Републике 
Србије, дана __.__.2020. године, спровео отворени поступак са закључењем Оквирног споразума за 
јавну набавку услуга: Природани нафтни гас за грејање за потребе Министарства унутрашњих 
послова,обликован по партијама, ЈН број 42/20, ради закључења Оквирног споразума  на период од 
три  године;  

- да је Допбављач доставио понуду број ____________(попуњава Наручилац), која се налази се у прилогу 
Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума;  

- да Наручилац на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума број ________(попуњава Наручилац), 
закључује Оквирни споразум између Наручиоца и Добављача. 

-  да овај оквирни споразум закључује Наручилац - Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије, у своје име и за свој рачун;  

- Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;  

- обавеза настаје закључивањем уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума. 
 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора о јавној набавци услуга: 

Природани нафни гас за грејање за потребе Министарства унутрашњих послове за партију 1 - 
Природни нафтни гас за потребе Седишта Министарства унутрашњих послова, између Наручиоца и 
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Понуђача, у складу са понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама 
Наручиоца.  

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 

Члан 2.  
Овај оквирни споразум се закључује на период од три године (за 2020., 2021. и 2022. годину), а 

ступа на снагу даном потписивања. Уколико Наручилац не добије унапред одређени број 
прихватљивих понуда, Наручилац може да закључи Оквирни спораузум и са мањим бројем Добављача, 
односно и са једним, с тим што ће се у том случају Оквирни споразум закључити на период од 2(две) 
године. 

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више појединачних 
уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 3. 

Оквирни споразум закључује се на износ процењене вредности, односно максималан износ 
плаћања по истом је ______________динара без ПДВ-а, односно _____________динара са ПДВ-ом 
(попуњава Наручилац ), што по годинама износи:  

 

- за 2020. годину на износ процењене вредности од_________________динара без  ПДВ-а, 
односно ______________динара са урачунатим ПДВ-ом (попуњава Наручилац) 

- за 2021. годину на износ процењене вредности од_________________ динара без  ПДВ-
а, односно _____________ динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац) 

- за 2022. годину на износ процењене вредности од_______________динара без  ПДВ-а, 
односно _______________динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац). 

Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у 
УСД/1.000 Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 и 1а) Уговора. Приликом фактурисања 
утрошене количине природног гаса, износ цене гаса уговорен у УСД Добављач ће обрачунати у 
динарима по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. На уговорену цену се 
зарачунавају трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног система према регулисаним ценама 
у складу са Законом о енергетици. Добављач се обавезује да о промени цена и других услова продаје 
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. 

 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА  

 
Члан 4.  

Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом промета 
сматра први дан у месецу за  претходни  месец,  односно датум ванредног очитавања при промени цене 
гаса или евентуалној промени услова испоруке. 

 
Добављач је обавезан да испоручени гас који је уговорен по цени израженој у УСД фактурише у 

року од 10 (десет) дана од датума промета, у динарима по званичном средњем курсу Народне банке 
Србије на дан промета. 

Наручилац је обавезан да преузети гас плати у року од _______дана (најмање 15 дана)(попуњава 
понуђач) 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 року од ______ дана (најдуже 5 дана) (попуњава понуђач) од пријема Обавештења о 
рекламацији, у противном сматра се да је рачун прихваћен од стране Наручиоца у целости.  
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 

Члан 5. 
Добављач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума, односно најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана потписивања оквирног споразума, достави меницу за добро извршење посла и 
евентуално плаћање уговорне казне са назначеним номиналним износом од 1% од вредности оквирног 
споразума без ПДВ-а оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану  у  
складу   са   чланом   47а   Закона   о   платном   промету  („Службени   лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и 
„Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и  
начину вођења Регистра меница и  овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења 
који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности оквирног споразума. 

Уз меницу потребно је доставити: 
Менично овлашћење да се меницa у износу од 1% од вредности оквирног споразума  без  ПДВ-а,  

без  сагласности  Добављача  може  поднети  на  наплату  у  случају неизвршења обавеза из закљученог 
оквирног споразума; 

Потврду о регистрацији менице, 
Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потписи 

Добављача, оверен печатом банке. 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа. 
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
По  завршеном  послу Наручилац  ће  предметну  меницу  вратити,  на  писани захтев Добављача. 
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ  
ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА 

 
Члан 6. 

Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора, односно најкасније у року од 
седам дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу: 

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
           Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
Добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. 

 
ЗАЛОЖНО ПРАВО  

 
Члан 7. 

Потраживања из закључених уговора не могу се уступати другим правним или физичким 
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други 
начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 
Члан 8. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у 
погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и  рокова и начина извршења услуге и 
других битних елемената за извршење предметне набваке. 
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НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 9.  
Рок извршења: Набавка природног гаса за грејање са потуним снабдевањем под условима и на 

начин утврђен у Закону о енергетици; Уредбом о условима за испоруку природног гаса за грејање; 
Правилима рада транспортног система и Правилима рада дистрибутивног система. 

Место извршења услуге: ФЦО организационе јединице Наручиоца (Министарства унутрашњих 
послова). 

 Начин извршења услуге: По захтеву и потребама Наручиоца (Министарства унутрашњих 
послова).  

Свакодневно потпуно снабдевање у периоду од 08:00 часова пре подне по средњоевропском 
времену било ког дана и завршава се у  08:00 часова пре подне по средњоевропском времену следећег 
дана приликом преласак са „зимског времена“, на „летње време“ и обрнуто, дан ће чинити 23 или 25 
сати, у зависности од случаја, до финансијског испуњења уговора.  

Добављач гасоводом испоручује гас Наручиоцу на паритету франко место испоруке Наручиоца 
које је наведено у Решењу и у природи представља мерни уређај.  

Добављач је испоручио, а Наручилац је преузео гас одмах после проласка гаса кроз један или 
више мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Наручиоца.  

Добављач је дужан да почне са испоруком гаса Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана 
закључења појединачних уговора, под условом да Наручилац испуњава обавезе утврђене уговором, 
Законом и Уредбом.  

ВИША СИЛА  
 

Члан 10. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Оквирним споразумом, рокови 
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја страна у Оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране 
погођене вишом силом.  

Страна у Оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА  

 
Члан 11.  

Понуђач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења 
Оквирног споразума, односно појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин.  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 12. 
Уколико се стекну услови за измену Оквирног споразума у складу са позитивним законским 

прописима, Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс Оквирног 
споразума. 

 
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 13. 

Наручилац је дужан да прати извршење закљученог уговора на основу Оквирног споразума.  
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 14.  
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који 

регулишу облигационе односе и друге позитивни правни прописи.  
 

        Члан 15. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  
 

       Члан 16. 
Овај оквирни споразум је закључен у ____ (___________) истоветних примерака од којих 3 

(три)  припадају Наручиоцу  и по 1 (један) Добављачу.  
   
 
За ДОБАВЉАЧА                                        За НАРУЧИОЦА  
  Д И Р Е К Т О Р                                                       помоћник министра -  начелник Сектора 
 
  __________________________                            ___________________________________                         
                                                           Жељко Веселиновић 
Учесник у заједничкој понуди 
 
____________________________    
               
             Подизвођач 
_____________________________ 

 
 

Напомена: Модел оквирног споразума  је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример.  
Напомена: Потребно је да овлашћено лице понуђача потпише модел оквиорног споразума што је доказ да понуђач 
прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.  
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VII-2 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
Партија 2 - Природан нафтни гас за грејање за потребе Полицијских управа Министраства 

унутрашњих послова 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1.НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, 
Улица Кнеза Милоша 103, кога заступа Жељко Веселиновић, помоћник министра-начелник Сектора 

(у даљем тексту: Наручилац) 
Матични број:07008104 

Шифра делатности: 8424 

ПИБ: 100184116 

 
и   
2. ПОНУЂАЧ/ ПОНУЂАЧ/ ДОБАВЉАЧ: "_____________________" ______________ 
Ул._________________, бр._____, кога заступа директор (у даљем тексту: Добављач), 
Матични број: ________________________  
Шифра делатности: ____________________  
ПИБ:  ________________________________  
 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 
а) 
_________________________________________________________________________________ 
 
б) 
_________________________________________________________________________________  
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима „, ако наступа са подизвођачима прецртати 
„ са понуђачима из групе понуђача „ и попунити податке. 

 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 32., 40. и 40а Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 
124/12,14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), Позива за подношење понуда који је објављен на 
Порталу јавних набавки,  интернет страници Наручиоца и  Порталу службених гласила Републике 
Србије, дана __.__.2020. године, спровео отворени поступак са закључењем Оквирног споразума за 
јавну набавку услуга: Природани нафтни гас за грејање за потребе Министарства унутрашњих 
послова,обликован по партијама, ЈН број 42/20, ради закључења Оквирног споразума  на период од 
три  године;  

- да је Допбављач доставио понуду број ____________(попуњава Наручилац), која се налази се у прилогу 
Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума;  

- да Наручилац на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума број ________(попуњава Наручилац), 
закључује Оквирни споразум између Наручиоца и Добављача. 

-  да овај оквирни споразум закључује Наручилац - Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије, у своје име и за свој рачун;  

- Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;  

- обавеза настаје закључивањем уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума. 
 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора о јавној набавци 

услуга: Природани  нафни гас за грејање за потребе Министарства унутрашњих послове за партију 1 - 
Природни нафтни гас за потребе Полицијских управа Министарства унутрашњих послова, између 
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Наручиоца и Понуђача, у складу са понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и 
стварним потребама Наручиоца.  

 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 
Члан 2.  

Овај оквирни споразум се закључује на период од три године (за 2020., 2021. и 2022. годину), а 
ступа на снагу даном потписивања. Уколико Наручилац не добије унапред одређени број 
прихватљивих понуда, Наручилац може да закључи Оквирни спораузум и са мањим бројем Добављача, 
односно и са једним, с тим што ће се у том случају Оквирни споразум закључити на период од 2(две) 
године). 
          Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више појединачних 
уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 3. 

Оквирни споразум закључује се на износ процењене вредности, односно максималан износ 
плаћања по истом је ________________динара без ПДВ-а, односно _____________динара са ПДВ-ом 
(попуњава Наручилац ), што по годинама износи:  

 

- за 2020. годину на износ процењене вредности од_________________динара без  ПДВ-а, односно 
______________динара са урачунатим ПДВ-ом (попуњава Наручилац) 

- за 2021. годину на износ процењене вредности од_________________ динара без  ПДВ-а, односно 
_____________ динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац) 

- за 2022. годину на износ процењене вредности од_______________динара без  ПДВ-а, односно 
_______________динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац). 

 
Понуђена цена је важећа на дан формирања понуде. Јединична цена је фиксна и утврђује се у 

УСД/1.000 Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 и 1а) Уговора. Приликом фактурисања 
утрошене количине природног гаса, износ цене гаса уговорен у УСД Добављач ће обрачунати у 
динарима по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. На уговорену цену се 
зарачунавају трошкови коришћења транспортног и дистрибутивног система према регулисаним ценама 
у складу са Законом о енергетици. Добављач се обавезује да о промени цена и других услова продаје 
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. 

 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА  

 
Члан 4.  

Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом 
промета сматра први дан у месецу за  претходни  месец,  односно датум ванредног очитавања при 
промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке. 

Добављач је обавезан да испоручени гас који је уговорен по цени израженој у УСД фактурише 
у року од 10 (десет) дана од датума промета, у динарима по званичном средњем курсу Народне банке 
Србије на дан промета. 

Наручилац је обавезан да преузети гас плати у року од _______дана (најмање 15 дана)(попуњава 
понуђач) 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 року од ______дана (најдуже 5 дана) (попуњава понуђач) од пријема Обавештења о 
рекламацији, у противном сматра се да је рачун прихваћен од стране Наручиоца у целости.  
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 

Члан 5. 
Добављач је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, односно најкасније у року од 

7 (седам) дана од дана потписивања Оквирног споразума, достави меницу за добро извршење посла и 
евентуално плаћање уговорне казне са назначеним номиналним износом од 1% од вредности 
Оквирног споразума без ПДВ-а оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и 
регистровану  у  складу   са   чланом   47а   Закона   о   платном   промету  („Службени   лист СРЈ“ бр. 
3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 
условима, садржини и  начину вођења Регистра меница и  овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 
56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности оквирног споразума. 

Уз меницу потребно је доставити: 
Менично овлашћење да се меницa у износу од 1% од вредности оквирног споразума  без  ПДВ-

а,  без  сагласности  Добављача  може  поднети  на  наплату  у  случају неизвршења обавеза из 
закљученог оквирног споразума; 

Потврду о регистрацији менице, 
Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потписи 

Добављача, оверен печатом банке. 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа. 
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
По  завршеном  послу Наручилац  ће  предметну  меницу  вратити,  на  писани захтев 

Добављача. 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ  

ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА 
 

Члан 6. 
Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора, односно најкасније у року од 

седам дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу: 
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 

добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
           Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 
30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
Добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. 

 
ЗАЛОЖНО ПРАВО  

 
Члан 7. 

Потраживања из закључених уговора не могу се уступати другим правним или физичким 
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други 
начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 
Члан 8. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у 
погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и  рокова и начина извршења услуге и 
других битних елемената за извршење предметне набваке. 
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НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 9.  
Рок извршења: Набавка природног гаса за грејање са потуним снабдевањем под условима и на 

начин утврђен у Закону о енергетици; Уредбом о условима за испоруку природног гаса за грејање; 
Правилима рада транспортног система и Правилима рада дистрибутивног система. 

Место извршења услуге: ФЦО организационе јединице Наручиоца (Министарства унутрашњих 
послова). 

  Начин извршења услуге: По захтеву и потребама Наручиоца (Министарства унутрашњих 
послова).  

Свакодневно потпуно снабдевање у периоду од 08:00 часова пре подне по средњоевропском 
времену било ког дана и завршава се у  08:00 часова пре подне по средњоевропском времену следећег 
дана приликом преласак са „зимског времена“, на „летње време“ и обрнуто, дан ће чинити 23 или 25 
сати, у зависности од случаја, до финансијског испуњења уговора.  

Добављач гасоводом испоручује гас Наручиоцу на паритету франко место испоруке Наручиоца 
које је наведено у Решењу и у природи представља мерни уређај.  

Добављач је испоручио, а Наручилац је преузео гас одмах после проласка гаса кроз један или 
више мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Наручиоца.  

Добављач је дужан да почне са испоруком гаса Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана 
закључења појединачних уговора, под условом да Наручилац испуњава обавезе утврђене уговором, 
Законом и Уредбом.  

ВИША СИЛА  
 

Члан 10. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења 
обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране 
погођене вишом силом.  

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА  

 
Члан 11.  

Понуђач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Оквирног 
споразума, односно појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 12. 

Уколико се стекну услови за измену Оквирног споразума у складу са позитивним законским 
прописима, Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс Оквирног 
споразума.  

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 13. 
Наручилац је дужан да прати извршење закљученог уговора на основу Оквирног споразума.  
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 14.  
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који 

регулишу облигационе односе и друге позитивни правни прописи.  
 

Члан 15. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  
 

Члан 16. 
Овај оквирни споразум је закључен у ____ (_______________) истоветних примерака од којих 3 

(три)  припадају Наручиоцу  и по 1 (један) Добављачу.  
   
 
 

За ДОБАВЉАЧА                                    За НАРУЧИОЦА  
  Д И Р Е К Т О Р                                                 помоћник министра -  начелник Сектора 
 
  __________________________                      ___________________________________                         
                                                     Жељко Веселиновић 
Учесник у заједничкој понуди 
 
____________________________    
               
             Подизвођач 
_____________________________ 

 
 

Напомена: Модел оквирног споразума  је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример.  
Напомена: Потребно је да овлашћено лице понуђача потпише модел оквиорног споразума што је доказ да понуђач 
прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији. 
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VIII-1   МОДЕЛ УГОВОРА 

Партија 1 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Седишта Министарства унутрашњих послова 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 

1. НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, 
Улица Кнеза Милоша 103, кога заступа Жељко Веселиновић, помоћник министра – начелник Сектора, 
(у даљем тексту: Наручилац) 
Матични број: 07008104 
Шифра делатности: 8424 
ПИБ: 100184116 
 
и 
 

2. ДОБАВЉАЧ: "__________________"  Ул. _____________ , бр. ________________ , кога заступа 
директор (у даљем тексту: Добављач), 
Матични број: _________________________  
Шифра делатности: ____________________  
ПИБ:  _________________________________  
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 
а) ___________________________________________________________________________ 
 
б) _____________________________________________________________________________ 
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако наступа са подизвођачима прецртати 
„са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке. 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац на основу чл. 32, 40, 40а, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење 
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки,  интернет страници Наручиоца и Порталу 
службеног гласила Р. Србије дана __.__.2020. године, спровео отворени поступак са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку услуга: Природни нафтни гас за грејање за потребе Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број 42/20 (попуњава Наручилац); 
- да је Добављач дана __.__.2020. године, доставио понуду број_____________, која у потпуности 
испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора (попуњава 
Наручилац); 
 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача 
______од__.__.2020. године и Одлуке о закључењу оквирног споразума број______________ од 
___.____. 2020. године, изабрао Добављача за извршење предметне набавке (попуњава Наручилац). 
                                                               

                 ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ВРЕДНОСТ УГОВОРА 
                                                              

Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја природног гаса са потпуним снабдевањем под условима и на 

начин утврђен Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 145/14 и 95/2018 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 раду транспортног система оператора транспортног система и Правилима 
о раду дистрибутивног система оператора дистрибутивног система чији се системи користе за 
снабдевање гасом (у даљем тексту: Правила), Правилима о промени Добављача (''Сл. гласник РС'', бр. 
65/15) и другим прописима, као и актима Добављача. 

Уговор се закључује на износ процењене вредност предметне набавке. 
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Уговор ће се реализовати за партију 1 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Седишта 
Министарства унутрашњих послова у вредности од______________динара без ПДВ-a односно 
_______________ динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац), а по јединичним ценама из усвојене 
понуде која је саставни део овог Уговора. 

 
                                                  ПОЈМОВИ  

 
                                                    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 °C и притиску од 1.01325 
bar; 
6) дистрибуција природног гаса - преношење природног гаса преко дистрибутивног система ради 
испоруке природног гаса крајњим купцима, односно другом дистрибутивном систему,  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°C је референтна температура за одређивање топлотне 
вредности; доња топлотна вредност је дефинисана важећим стандардом SRPS EN ISO 6976 и изражава 
се у КЈ/m³;  
8) календарска година - период од 1. јануара једне године у 8:00 часова до 1. јануара у 8:00 часова 
следеће године; 
9) крајњи наручилац - правно или физичко лице или предузетник који купује Природни нафтни 
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 нафтни 
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 нафтни 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; 
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15) потпуно снабдевање - продаја природног гаса код које количина природног гаса за обрачунски 
период није утврђена уговором о продаји, већ крајњи наручилац има право да одреди количину, на 
основу остварене потрошње на месту примопредаје; 
16) Природни нафтни 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°C и притиску од 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°C и температури мерења запремине од 15°C и притиску од 1.01325 bar (1 Sm³ = 33,33835 MJ);  
20) снабдевање природним гасом - продаја природног гаса купцима за њихове потребе или ради 
препродаје; 
21) стандардни кубни метар (m³) - означава количину природног гаса израженог на стандардним 
условима, при температури од 15°C и притиску од 1.01325 bar, према SRPS EN ISO 14532;  
22) транспорт природног гаса - преношење природног гаса транспортним системом до крајњих 
наручилаца или другог транспортног система, дистрибутивних система или складишта природног гаса, а 
не обухвата снабдевање; 
23) Wobbe индекс доњи - означава доњу топлотну вредност подељену квадратним кореном 
релативне густине.                                                                      

                         КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА 
 

                                                    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   Прилогом 1), 
који чине 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 Прилогу 1 и 1а), Добављачу стварају трошак који Добављач не 
може да надокнади уколико дође до раскида уговора од стране Наручиоца. 
 

                         НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

                                                   Члан 4. 
Добављач гасоводом испоручује гас Наручиоцу на паритету франко место испоруке Наручиоца 

које је наведено у Решењу и у природи представља мерни уређај.  
                                                            
                                                                            Члан 5. 

Добављач је испоручио, а Наручилац је преузео гас одмах после проласка гаса кроз један или 
више мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Наручиоца.  

 
                                                   Члан 6. 

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

                                                    КВАЛИТЕТ 
                                                                 
                                                                   Члан 7. 
Гас који се испоручује Наручиоцу мора да испуни услове у погледу састава, доње топлотне 

вредности, притиска, Wobbe индекса и других својстава гаса утврђених прописима и Правилима ОС на 
чијем систему се налази уговорено место испоруке. 
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Гас који се испоручује Наручиоцу мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у границама 
од 42-46 MJ/m³. 

Својства гаса морају да буду у 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 

 
        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  - 5°C (na 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 течност 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 акредитоване институције 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 8. 

Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке (МИ). 

Количина испорученог гаса изражава се у Sm3.  

 
                                                        Члан 9. 

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 Уговором и Законом и 
прописима донетим на основу Закона. 
                                                                             

      Члан 10. 
Мерење испоручених количина гаса врши се континуирано. 
Утврђивање хемијског састава и доње топлотне вредности испорученог гаса врши се узимањем 

узорака и њиховом хроматографском анализом. 
Места узимања узорака и учесталости узимања узорака утврђени су Програмом динамике 

узорковања на транспортном гасоводном систему. 
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 
гас био уговореног квалитета. 

                                                       Члан 11. 
Очитавање испоручених цена гаса врши се на мерном уређају у складу са Правилима  
Уколико је мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор неисправан, обрачун 

испоручених количина гаса се врши у складу са Уредбом. 
                 
                                                                   Члан 12. 
У случају потребе, Добављач може за одређени временски период извршити привремени 

обрачун и фактурисати потрошњу гаса на основу Прилога 1 и 1а) без очитавања потрошње гаса, 
при чему се код првог наредног очитавања врши корекција према стварно утрошеним количинама. 
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                                                                     Члан 13. 
Наручилац и Добављач имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног уређаја у 

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

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

                                                                                                               
                                                       ЦЕНА 

                                                                     
                                                                   Члан 14. 

Цена гаса је фиксна и утврђује се у УСД/1.000Sm3 за свако место испоруке у складу са Прилогом 1 
и 1а) Уговора.  

На уговорену цену гаса се зарачунавају трошкови коришћења транспорта и дистрибуције гаса 
према регулисаним ценама у складу са Законом. 

  Цене транспорта и дистрибуције гаса су регулисане и обрачунавају се у складу Уговором на 
основу методологија одобрених од стране надлежног органа у складу са Законом према тарифама за: 

1.1. ''енергент" изражен у дин/Sm3, и 
1.2. "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 на месту испоруке у 

претходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и категорије.  
Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где не постоји могућност дневног 

очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на месту испоруке.  
У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу података о 

максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из Прилога 1 и 1а). На исти начин утврђује се 
максимална дневна потрошња гаса и за Наручиоца који у претходној години није имао потрошњу гаса. 

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

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

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

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

 
"Равномерна потрошња" у коју се разврставају: 

- места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или једнак 0,33 (Кр ≤0,33) и  

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

 
"Неравномерна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент 

равномерности Кр већи од 0,33 (Кр>0,33). 
Максимална дневна потрошња за место испоруке са аутоматским бележењем испоручених дневних 

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

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

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

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

Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских периода. 
                                                                  
                                                                Члан 15. 
Добављач се обавезује да о промени цена и других услова продаје непосредно обавести  

Наручиоцу  у разумном року, пре примене измењених цена или услова прoдаје, изузев у случају 
снижења цена и давања Купцу повољних услова продаје. 

                            
                                      ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

                                                                    
                                                                Члан 16. 
Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом промета 

сматра први дан у месецу  за претходни месец, односно датум ванредног очитавања при промени 
цене гаса или евентуалној промени услова испоруке. 

Добављач је обавезан да испоручени гас који је уговорен по цени израженој у УСД фактурише у 
року од 10 (десет) дана од датума промета, у динарима по званичном средњем курсу Народне банке 
Србије на дан промета. 

Наручилац је обавезан да преузети гас плати у року од_________ дана (најмање 15 (петнаест) 
дана (попуњава понуђач) 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 року од ______ дана (најдуже 5 дана)(попуњава понуђач) од пријема Обавештења о 
рекламацији  у противном сматра се да је рачун прихваћен од стране Наручиоца у целости. 

                                                                              
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ  

ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА 
 

Члан 17. 
Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора, односно најкасније у року од 

седам дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу: 
-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро 

извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
           Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
Добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. 
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                   НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА 
                                                      
                                                                          Члан 18. 

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

 
                                                                Члан 19. 
Уколико Наручилац не измирује своје уговорне обавезе, Добављач има право да обустави даљу 

испоруку гаса у складу са Уредбом и прописима донетим у складу са Законом. 
Наручиоцима 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 Добављачем за непреузете количине у складу са Прилогом 
1 и 1а), по цени уговорног пенала у УСД/1.000Sm3 у складу са Прилогом 1 и 1а). 

Наручилац је обавезан да уговорни пенал плати у року од 15 (петнаест) дана од дана издавања 
обрачуна, које Добављач издаје у року од 30 (тридесет) дана од последњег дана обавезе из  Прилога 1 и 
1а) или у случају раскида уговора, од датума настанка писменог раскидног захтева. 

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

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. 

Трошкови искључења и евентуалног поновног укључења сноси Наручилац и дужан је да их 
плати у складу са издатим задужењем Добављача. 

 
                                                   Члан 20. 

У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Наручилац је дужан да поред главнице плати 
Добављачу и 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 до дана исплате, и то по 
стопи утврђеној законом. 

                                         
ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ 

 
Члан 21. 

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

                                                    
                                                    ВИША СИЛА 
                                                             
                                                     Члан 22. 

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

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

УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ 
 

Члан 23. 
Добављач има право  да  Наручиоцу  обустави  испоруку  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 Захтева. 
 

                                  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 
                                                   
                                                      Члан 24. 

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

Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистибутивних система који се 
користе за испоруку гаса до места примопредаје Наручиоцу, продајна цена се мења по аутоматизму у 
складу са одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати изменом или 
допуном Уговора. 

Наручилац задржава право да без сачињавања Анекса врши измене у табеларном прегледу који 
чини прилог појединачног Уговора, при чему остале одредбе уговора остају непромењене. Наручилац 
се обавезује да писаним  путем обавести Добављача о наведеним променама, а добављач се обавезује да 
писаним путем потврди извршење промене. Наведена писмена чиниће саставни део Уговора. 

                                      
                                             ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

                                                             
                                                        Члан 25. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 
Уговор се закључује на период од годину дана или важи до финансијске реализације у зависности 

који услов пре наступи, с тим да се може и пре раскинути изјавом сваке уговорне стране, под условом и 
на начин прописан законом и важећим прописима. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

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 према Прилогу 1 и 1а), а уколико је наплаћен уговорни пенал из члана 20. 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 Добављач пре закључења овог Уговора обавестио 
Наручиоца о могућностима промене снабдевача у складу са Законом. 

Промена снабдевача врши се у поступку, под условима и у роковима утврђеним Правилима о 
промени Добављача. 

 
                                           ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА 
                                                          
                                                     Члан 26. 

Уговорна страна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе одмах писмено 
обавести другу уговорну страну уз доставу релевантних доказа. 
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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 27. 

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

 
Члан 28. 

 Уколико код једне од уговорних страна дође до промене у правном статусу која ограничава или  
спречава  ту  уговорну  страну  у  испуњавању  обавеза  утврђених  овим уговором или ограничава или 
спречава преузимање одговорности, та уговорна страна дужна је да без одлагања писмено обавести 
другу страну и да на њен захтев уговори правног следбеника. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБE 

 
Члан 29. 

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

 
                                                        Члан 30. 

Добављач и Наручилац се  обавезују  да  чувају  као  пословну  тајну  комерцијалне,  техничке, 
финансијске и друге податке који су им доступни у реализацији овог уговора. 

 
    

Члан 31. 
   За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису Уговором 

посебно   регулисани,   непосредно   ће   се   применити   одговарајуће   одредбе   Закона   о 
облигационим односима, као и прописа из члана 1. овог Уговора. 
 
 

Члан 32. 
         Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава 
по 3 (три) примерка Уговора. 
  
 
 
          За Добављача                                            За НАРУЧИОЦА  
         Д И Р Е К Т О Р                                                               ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                                                                                          НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
  
  ________________________                                              ___________________ 
                                                                          Жељко Веселиновић 
    

 
 
Учесник у заједничкој понуди 
 
____________________________    
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             Подизвођач 
 
_____________________________ 
 
Напомене: 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 
потписују и сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати модел уговора. Модел уговора је саставни део конкурсне 
документације и сачињен је као пример. .Модел уговора ће бити модификован у складу са 
прихваћеном понудом. 
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ПРИЛОГ 1 (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручиоца_____________________                    Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________              Шифра МИ ______________  
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год          Категорија /Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   _________ 
 

Година 2020. 

Месец Количина Sm3 

Јул  

Август  

Септембар  

 
Октобар 

 

 
Новембар 

 

 
Децембар 

 

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
Члан 15. Уговора 

 
Гас ______УСД/1.000Sm3  

Члан 16. Уговора 
 
Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 

 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година ОТС 
Србијагас 

 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
 
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  

 
ДОБАВЉАЧ                                                                                              НАРУЧИЛАЦ 

 
Члан 21. Уговора 

Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  
 

Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место 
испоруке. Свако место испоруке биће означено посебним бројем 
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ПРИЛОГ 1а (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручиоца________________________                   Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________              Шифра МИ ______________     
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год          Категорија / Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   ____________ 
 

Година 2020. 

 Месец Количина Sm3 

Јануар  

Фебруар  

Март  

Април  

Мај  

Јун  

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
Члан 15. Уговора 

 
Гас ______УСД/1.000Sm3  
 

Члан 16. Уговора 
Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година ОТС 
Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  

 
Члан 21. Уговора 

 
Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  
 
ДОБАВЉАЧ                                                                                              НАРУЧИЛАЦ    
 
Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место испоруке. 
Свако место испоруке биће означено посебним бројем. 
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ПРИЛОГ 1 (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручиоца________________________              Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________         Шифра МИ ______________     
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год     Категорија / Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   _____ 
 

Година 2021. 

Месец Количина Sm3 

Јул  

Август  

Септембар  

 
Октобар 

 

 
Новембар 

 

 
Децембар 

 

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
Члан 15. Уговора 

 
Гас ______УСД/1.000Sm3  

 
Члан 16. Уговора 

 
Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година ОТС 
Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  

 
ДОБАВЉАЧ                                                                                               НАРУЧИЛАЦ 

 
Члан 21. Уговора 

 
Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  

 
Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место испоруке. 
Свако место испоруке биће означено посебним бројем 
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ПРИЛОГ 1а (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручиоца________________________        Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________              Шифра МИ ______________     
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год          Категорија / Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   ____________ 
 

Година 2021. 

 Месец Количина Sm3 

Јануар  

Фебруар  

Март  

Април  

Мај  

Јун  

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
Члан 15. Уговора 
 
Гас ______УСД/1.000Sm3  
 
 

Члан 16. Уговора 
 

Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година 

ОТС Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  
 

Члан 21. Уговора 
 
Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  
 
 
ДОБАВЉАЧ                                                                                                НАРУЧИЛАЦ    
 
Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место 
испоруке. Свако место испоруке биће означено посебним бројем. 
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ПРИЛОГ 1 (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручиоца________________________                    Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________              Шифра МИ ______________     
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год          Категорија / Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   _______ 

Година 2022 

Месец Количина Sm3 

Јул  

Август  

Септембар  

 
Октобар 

 

 
Новембар 

 

 
Децембар 

 

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
Члан 15. Уговора 

 
Гас ______УСД/1.000Sm3  

 
Члан 16. Уговора 

 
Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година 

ОТС Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  

 
ДОБАВЉАЧ                                                                                                НАРУЧИЛАЦ 

 
Члан 21. Уговора 

 
Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  

 
Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место 
испоруке. Свако место испоруке биће означено посебним бројем 
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ПРИЛОГ 1а (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручиоца________________________                   Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________              Шифра МИ ______________     
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год          Категорија / Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   ____________ 
 

Година 2022. 

 Месец Количина Sm3 

Јануар  

Фебруар  

Март  

Април  

Мај  

Јун  

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
Члан 15. Уговора 

 
Гас ______УСД/1.000Sm3  
 

Члан 16. Уговора 
 
Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година ОТС 
Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  

 
Члан 21. Уговора 

Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  
 
ДОБАВЉАЧ                                                                                                 НАРУЧИЛАЦ    
 
Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место испоруке. 
Свако место испоруке биће означено посебним бројем. 
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VIII-2   МОДЕЛ УГОВОРА   
Партија 2 - Природни нафтни гас за грејање за потребе Полицијских управа Министарства 

унутрашњих послова 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
1. НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, 
Улица Кнеза Милоша 103, кога заступа Жељко Веселиновић, помоћник министра – начелник 
Сектора, (у даљем тексту: Наручилац) 
Матични број: 07008104 
Шифра делатности: 8424 
ПИБ: 100184116 
 
и 
 
2. ДОБАВЉАЧ: "__________________"  _______________ Ул. _________________ , бр. ____ , 
које заступа директор ________________ (у даљем тексту: Добављач), 
Матични број: ________________________  
Шифра делатности: ____________________  
ПИБ:  ________________________________  
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 
а) ___________________________________________________________________________ 
 
б) _____________________________________________________________________________ 
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако наступа са подизвођачима прецртати 
„са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке. 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац на основу чл. 32, 40, 40а, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење 
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки,  интернет страници Наручиоца и Порталу 
службеног гласила Р. Србије дана __.__.2020. године, спровео отворени поступак са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку услуга: Природни нафтни гас за грејање за потребе Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број 42/20 (попуњава Наручилац); 
- да је Добављач дана __.__.2020. године, доставио понуду број_____________, која у потпуности 
испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора (попуњава 
Наручилац); 
 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача 
______од__.__.2020. године и Одлуке о закључењу оквирног споразума број______________ од 
___.____. 2020. године, изабрао Добављача за извршење предметне набавке (попуњава Наручилац). 
                                                               

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ВРЕДНОСТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја природног гаса са потпуним снабдевањем под условима и на 

начин утврђен Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 145/14 и 95/2018 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 раду транспортног система оператора транспортног система и 
Правилима о раду дистрибутивног система оператора дистрибутивног система чији се системи 
користе за снабдевање гасом (у даљем тексту: Правила), Правилима о промени Добављача (''Сл. 
гласник РС'', бр. 65/15) и другим прописима, као и актима Добављача. 
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Уговор се закључује на износ процењене вредност предметне набавке. 
Уговор ће се реализовати за партију 2 - Природни нафтни гас за грејање за потребе 

Полицијских управа Министарства унутрашњих послова у вредности  _____________динара без ПДВ-
a односно _____________динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац), а по јединичним ценама из 
усвојене понуде која је саставни део овог Уговора. 

 
ПОЈМОВИ 

 
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 °C и притиску од 1.01325 
bar; 
6) дистрибуција природног гаса - преношење природног гаса преко дистрибутивног система ради 
испоруке природног гаса крајњим купцима, односно другом дистрибутивном систему,  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°C је референтна температура за одређивање топлотне 
вредности; доња топлотна вредност је дефинисана важећим стандардом SRPS EN ISO 6976 и изражава 
се у КЈ/m³;  
8) календарска година - период од 1. јануара једне године у 8:00 часова до 1. јануара у 8:00 часова 
следеће године; 
9) крајњи наручилац - правно или физичко лице или предузетник који купује Природни нафтни 
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 нафтни 
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 нафтни 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; 
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15) потпуно снабдевање - продаја природног гаса код које количина природног гаса за обрачунски 
период није утврђена уговором о продаји, већ крајњи наручилац има право да одреди количину, на 
основу остварене потрошње на месту примопредаје; 
16) Природни нафтни 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°C и притиску од 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°C и температури мерења запремине од 15°C и притиску од 1.01325 bar (1 Sm³ = 33,33835 MJ);  
20) снабдевање природним гасом - продаја природног гаса купцима за њихове потребе или ради 
препродаје; 
21) стандардни кубни метар (m³) - означава количину природног гаса израженог на стандардним 
условима, при температури од 15°C и притиску од 1.01325 bar, према SRPS EN ISO 14532;  
22) транспорт природног гаса - преношење природног гаса транспортним системом до крајњих 
наручилаца или другог транспортног система, дистрибутивних система или складишта природног 
гаса, а не обухвата снабдевање; 
23) Wobbe индекс доњи - означава доњу топлотну вредност подељену квадратним кореном 
релативне густине. 
                                                                      

КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА 
 

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   Прилогом 
1), који чине 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 Прилогу 1 и 1а), Добављачу стварају трошак који Добављач не 
може да надокнади уколико дође до раскида уговора од стране Наручиоца. 
 

НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

 Члан 4. 
Добављач гасоводом испоручује гас Наручиоцу на паритету франко место испоруке 

Наручиоца које је наведено у Решењу и у природи представља мерни уређај.  
                                                            

Члан 5. 
Добављач је испоручио, а Наручилац је преузео гас одмах после проласка гаса кроз један или 

више мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Наручиоца.  
 

Члан 6. 
Добављач је дужан да почне са испоруком гаса Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана 

закључења Уговора, под условом да Наручилац испуњава обавезе утврђене Уговором, Законом и 
Уредбом.  
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КВАЛИТЕТ 
 

Члан 7. 
Гас који се испоручује Наручиоцу мора да испуни услове у погледу састава, доње топлотне 

вредности, притиска, Wobbe индекса и других својстава гаса утврђених прописима и Правилима ОС 
на чијем систему се налази уговорено место испоруке. 

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

Својства гаса морају да буду у 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 

 
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 - 5°C (na 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 течност 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 акредитоване институције 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 8. 

Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке (МИ). 

Количина испорученог гаса изражава се у Sm3.  

 
Члан 9. 

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 Уговором и Законом и 
прописима донетим на основу Закона. 
                                                                          

Члан 10. 
Мерење испоручених количина гаса врши се континуирано. 
Утврђивање хемијског састава и доње топлотне вредности испорученог гаса врши се узимањем 

узорака и њиховом хроматографском анализом. 
Места узимања узорака и учесталости узимања узорака утврђени су Програмом динамике 

узорковања на транспортном гасоводном систему. 
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 гас био уговореног квалитета. 
                                                      

Члан 11. 
Очитавање испоручених цена гаса врши се на мерном уређају у складу са Правилима  
Уколико је мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор неисправан, обрачун 

испоручених количина гаса се врши у складу са Уредбом. 
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Члан 12. 

У случају потребе, Добављач може за одређени временски период извршити привремени 
обрачун и фактурисати потрошњу гаса на основу Прилога 1 и 1а) без очитавања потрошње гаса, 
при чему се код првог наредног очитавања врши корекција према стварно утрошеним количинама. 

 
Члан 13. 

 Наручилац и Добављач имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног 
уређаја у складу са Правилима, уколико посумњају у његову исправност, при чему трошкове ванредне 
контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да није била у праву. 

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

ЦЕНА 
 

Члан 14. 
Цена гаса је фиксна и утврђује се у УСД/1.000Sm3 за свако место испоруке у складу са 

Прилогом 1 и 1а) Уговора.  
На уговорену цену гаса се зарачунавају трошкови коришћења транспорта и дистрибуције гаса 

према регулисаним ценама у складу са Законом. 
  Цене транспорта и дистрибуције гаса су регулисане и обрачунавају се у складу Уговором на 
основу методологија одобрених од стране надлежног органа у складу са Законом према тарифама за: 

1.1. ''енергент" изражен у дин/Sm3, и 
1.2. "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 на месту испоруке у 
претходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и категорије.  

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

У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу података 
о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из Прилога 1 и 1а). На исти начин утврђује се 
максимална дневна потрошња гаса и за Наручиоца који у претходној години није имао потрошњу 
гаса. 

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

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

Подаци о годишњој равномерности потрошње за постојеће место испоруке које је активирано у 
току претходне календарске године и које није имало потрошњу природног гаса у току 12 узастопних 
месеци, утврђују се према уговореним количинама природног гаса за место испоруке. 
"Ванвршна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр 
мањи или једнак 0,20 (Кр ≤0,20), а количник максималне дневне потрошње у сваком од наведена три 
месеца - јануар, фебруар и децембар и максималне дневне потрошње природног гаса, остварених у години 
на основу које се разврстава за место испоруке, је мањи или једнак 0,6 (≤0,6);  

 
"Равномерна потрошња" у коју се разврставају: 

- места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или једнак 0,33 (Кр ≤0,33) и  

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

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

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

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

5) Км1=1,35 за место испоруке из групе "Неравномерна потрошња"; 
6) Км2=1,20 за место испоруке из групе "Равномерна потрошња" и "Ванвршна потрошња". 

Максимална дневна потрошња за ново место испоруке, као и за место испоруке које током претходне 
календарске године није имало потрошњу природног гаса, утврђује се према уговореној максималној 
дневној потрошњи природног гаса. 

Максимална дневна потрошња за постојеће место испоруке које је активирано у току претходне 
календарске године и које није имало потрошњу природног гаса у току 12 узастопних месеци, утврђује се 
према уговореној максималној дневној потрошњи природног гаса. 
Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских периода. 
                                                                  

Члан 15. 
Добављач се обавезује да о промени цена и других услова продаје непосредно обавести  

Наручиоцу  у разумном року, пре примене измењених цена или услова прoдаје, изузев у случају 
снижења цена и давања Купцу повољних услова продаје. 
                            

ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 
 

Члан 16. 
Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом 

промета сматра први дан у месецу  за претходни месец, односно датум ванредног очитавања при 
промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке. 

Добављач је обавезан да испоручени гас који је уговорен по цени израженој у УСД фактурише 
у року од 10 (десет) дана од датума промета, у динарима по званичном средњем курсу Народне банке 
Србије на дан промета. 

Наручилац је обавезан да преузети гас плати у року од_________ дана (најмање 15 (петнаест) 
дана (попуњава понуђач) 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 року од ______ дана (најдуже 5 дана)(попуњава понуђач) од пријема Обавештења о 
рекламацији  у противном сматра се да је рачун прихваћен од стране Наручиоца у целости. 
                                                                              

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ  
ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА 

 
Члан 17. 

Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора, односно најкасније у року од 
седам дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу: 

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 
добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
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           Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 
30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
Добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног Добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. 
 
                   НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА 
                                                      

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

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

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

Наручиоцима 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 Добављачем за непреузете количине у складу 
са Прилогом 1 и 1а), по цени уговорног пенала у УСД/1.000Sm3 у складу са Прилогом 1 и 1а). 

Наручилац је обавезан да уговорни пенал плати у року од 15 (петнаест) дана од дана издавања 
обрачуна, које Добављач издаје у року од 30 (тридесет) дана од последњег дана обавезе из  Прилога 1 и 
1а) или у случају раскида уговора, од датума настанка писменог раскидног захтева. 

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

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. 

Трошкови искључења и евентуалног поновног укључења сноси Наручилац и дужан је да их 
плати у складу са издатим задужењем Добављача. 
 

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

Добављачу и 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 до дана исплате, и то 
по стопи утврђеној законом. 
                                         

ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ 
 

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

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

Члан 22. 
Сматраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве, земљотреса, 

експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и услед аката надлежних 
државних органа. 

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

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

УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ 
 

Члан 23. 
Добављач има право  да  Наручиоцу  обустави  испоруку  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 Захтева. 
 
                                                    ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 
                                                   
                                                                            Члан 24. 

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

Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистибутивних система који 
се користе за испоруку гаса до места примопредаје Наручиоцу, продајна цена се мења по аутоматизму 
у складу са одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати изменом или 
допуном Уговора. 

Наручилац задржава право да без сачињавања Анекса врши измене у табеларном прегледу који 
чини прилог појединачног Уговора, при чему остале одредбе уговора остају непромењене. 
Наручилац се обавезује да писаним  путем обавести Добављача о наведеним променама, а добављач 
се обавезује да писаним путем потврди извршење промене. Наведена писмена чиниће саставни део 
Уговора.                                    

   
ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 25. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 
Уговор се закључује на период од годину дана или важи до финансијске реализације у зависности 

који услов пре наступи, с тим да се може и пре раскинути изјавом сваке уговорне стране, под условом и 
на начин прописан законом и важећим прописима. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

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 према Прилогу 1 и 1а), а уколико је наплаћен уговорни пенал из члана 20. 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 Добављач пре закључења овог Уговора обавестио 
Наручиоца о могућностима промене снабдевача у складу са Законом. 

Промена снабдевача врши се у поступку, под условима и у роковима утврђеним Правилима о 
промени Добављача. 
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ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА 

 
Члан 26. 

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

Уколико због промене прописа, 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 27. 

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

 
                                                                               Члан 28. 

     Уколико код једне од уговорних страна дође до промене у правном статусу која ограничава или  
спречава  ту  уговорну  страну  у  испуњавању  обавеза  утврђених  овим уговором или ограничава или 
спречава преузимање одговорности, та уговорна страна дужна је да без одлагања писмено обавести 
другу страну и да на њен захтев уговори правног следбеника. 
                               

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБE 
 

Члан 29. 
Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором, а у 

супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Београду.  
 

Члан 30. 
Добављач и Наручилац се  обавезују  да  чувају  као  пословну  тајну  комерцијалне,  техничке, 

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

    Члан 31. 
   За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису Уговором 

посебно   регулисани,   непосредно   ће   се   применити   одговарајуће   одредбе   Закона   о 
облигационим односима, као и прописа из члана 1. овог Уговора. 
 
 

Члан 32. 
         Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка Уговора. 

  
          За Добављача                                         За НАРУЧИОЦА  
         Д И Р Е К Т О Р                                                             ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                                                                                       НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
  
  ________________________                                              ___________________ 
                                                               Жељко Веселиновић 
    

Учесник у заједничкој понуди 
 
____________________________    
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             Подизвођач 
 
_____________________________ 

 
Напомене: 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 
потписују и сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати модел уговора. Модел уговора је саставни део конкурсне 
документације и сачињен је као пример. .Модел уговора ће бити модификован у складу са 
прихваћеном понудом. 
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ПРИЛОГ 1 (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив наручиоца________________________        Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________              Шифра МИ ______________    
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год          Категорија / Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   _______ 
 

Година 2020. 

Месец Количина Sm3 

Јул  

Август  

Септембар  

 
Октобар 

 

 
Новембар 

 

 
Децембар 

 

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
 

Члан 15. Уговора 
Гас ______УСД/1.000Sm3  

Члан 16. Уговора 
Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година 

ОТС Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  
 
ДОБАВЉАЧ                                                                                                НАРУЧИЛАЦ 
 

Члан 21. Уговора 
 
Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  
 
Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место 
испоруке. Свако место испоруке биће означено посебним бројем 
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ПРИЛОГ 1а (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
 Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручиоца________________________                   Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________              Шифра МИ ______________     
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год          Категорија / Група МИ  __________ 
 
Oператор(и) система:   ____________ 

Година 2020. 

 Месец Количина Sm3 

Јануар  

Фебруар  

Март  

Април  

Мај  

Јун  

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
Члан 15. Уговора 

 
Гас ______УСД/1.000Sm3  
 
 

Члан 16. Уговора 
Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година 

ОТС Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  

 
 

Члан 21. Уговора 
Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  
 
ДОБАВЉАЧ                                                                                                 НАРУЧИЛАЦ    
 
Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место 
испоруке. Свако место испоруке биће означено посебним бројем. 
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ПРИЛОГ 1 (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручиоца________________________                   Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________              Шифра МИ ______________     
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год          Категорија / Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   _______ 
 

Година 2021. 

Месец Количина Sm3 

Јул  

Август  

Септембар  

 
Октобар 

 

 
Новембар 

 

 
Децембар 

 

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
 

Члан 15. Уговора 
 
Гас ______УСД/1.000Sm3  

Члан 16. Уговора 
Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година 

ОТС Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  

 
ДОБАВЉАЧ                                                                                               НАРУЧИЛАЦ 

 
Члан 21. Уговора 

 
Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  

 
Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место 
испоруке. Свако место испоруке биће означено посебним бројем 
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ПРИЛОГ 1а (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручиоца________________________                   Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________              Шифра МИ ______________     
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год          Категорија / Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   ____________ 
 

Година 2021. 

 Месец Количина Sm3 

Јануар  

Фебруар  

Март  

Април  

Мај  

Јун  

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
 

Члан 15. Уговора 
 
Гас ______УСД/1.000Sm3  
 
 

Члан 16. Уговора 
Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година 

ОТС Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  

 
 

Члан 21. Уговора 
Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  
 
ДОБАВЉАЧ                                                                                                НАРУЧИЛАЦ    

 
Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место 
испоруке. Свако место испоруке биће означено посебним бројем. 
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ПРИЛОГ 1 (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручица________________________                   Шифра Наручиоца ___________                 
Назив / адреса МИ ______________________              Шифра МИ ______________     
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год          Категорија / Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   _______ 
 

Година 2022. 

Месец Количина Sm3 

Јул  

Август  

Септембар  

 
Октобар 

 

 
Новембар 

 

 
Децембар 

 

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
 

Члан 15. Уговора 
Гас ______УСД/1.000Sm3  

 
Члан 16. Уговора 

Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  дин/Sm3/дан/година ОТС 
Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  

 
ДОБАВЉАЧ                                                                                               НАРУЧИЛАЦ 

 
Члан 21. Уговора 

Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  
 

Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место 
испоруке. Свако место испоруке биће означено посебним бројем 
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ПРИЛОГ 1а (1.1) 

Број и датум ____________________________________ 

уз Уговор бр. ____________________________________ 
Решење бр.          _____________ датум _____________ 
Назив Наручиоца________________________        Шифра Наручиоца _____________                
Назив / адреса МИ ______________________         Шифра МИ ______________ 
Капацитет МИ     ________ Sm3/дан/год                 Категорија / Група МИ  __________ 
Oператор(и) система:   ____________ 
 

Година 2022. 

 Месец Количина Sm3 

Јануар  

Фебруар  

Март  

Април  

Мај  

Јун  

 
УКУПНО 

 

Цене (без ПДВ): 
 

Члан 15. Уговора 
Гас ______УСД/1.000Sm3  
 
 

Члан 16. Уговора 
Транспорт гаса ''енергент - домаћа потрошња"       дин/Sm3 ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Транспорт гаса "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"  
дин/Sm3/дан/година ОТС Србијагас 
Дистрибуција гаса ''енергент" -  дин/Sm3 ОДС  
Дистрибуција гаса "капацитет“ - дин/Sm3/дан/година ОДС  

 
Члан 21. Уговора 

Уговорни пенал __УСД/1.000Sm3  
 
ДОБАВЉАЧ                                                                                               НАРУЧИЛАЦ    
 
Напомена: У конкурсној докумнтацији је бланко прилог, који ће се попунити за свако место 
испоруке. Свако место испоруке биће означено посебним бројем. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
Приликом припремања понуде за јавну набавку услуга: Природни нафтни гас за грејање за потребе 
Министарства унутрашњих послова, oбликован по партијама, ЈН број 42/20, као понуђач: 
         
 ___________________________________________________ имао сам следеће трошкове : 
      

За Партију _________________ 
 

 

Врста трошка Износ трошка у динарима 

  

  

  

  

  

  

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. Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 
 
 
Место и датум                                Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                        ____________________________ 
                                   (потпис овлашћеног лица) 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

За Партију ____________________ 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 
124/12, 14/15, 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" број 
41/19), као понуђач: __________________________________, из_________________, дајем 

 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке услуга: Природни  гас за грејање за потребе Министарства унутрашњих послова, oбликован 
по партијама, ЈН број  42/20, као понуђач, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Место и датум                                Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                        ____________________________ 
                                   (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
Напомене: 
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 заштит 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 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

За Партију__________ 
 

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

                                                        И   З   Ј   А   В   У 
 

 
Понуђач _______________________________(навести назив понуђача), у поступку јавне набавке 
услуга: Природни нафтни гас за грејање за потребе Министарства унутрашњих послова, oбликован 
по партијама, ЈН број 42/20, као понуђач, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 

 
Место и датум                                    Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                        ____________________________ 
                                     (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача . 
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 XII-1  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ 
СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
За Партију ______________ 

 
За јавну набавку услуга: Природни нафтни гас за грејање за потребе Министарства 

унутрашњих послова, oбликован по партијама, ЈН број 42/20, као понуђач, за потребе 
Министарства унутрашњих послова, дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 

 

________________________ (назив понуђача), да сам сагласан 

 
Да ћу у тренутку закључења оквирног споразума, односно најкасније у року од седам 

дана од дана потписивања оквирног споразума, доставити наручиоцу: 

           Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 
добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
  Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, мора да важи 
најмање 30  (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење оквирног споразума. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне 
банке изабраног понуђача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално 
плаћање уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 1% од укупне вредности 
оквирног споразума за три године без обрачунатог пореза на додату вредност. 
    Наручилац ће уновчити дату меницу уколико добављач не буде извршавао своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи уговор у складу са овим 
оквирним споразумом. 
 
Место и датум                                 Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                        ____________________________ 

           (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
НАПОМЕНЕ: 

 1. У случају подношења заједничке понуде, при чему има два или више учесника заједничке 
понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери ову изјаву уколико споразумом није 
дефинисано који понуђач ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.  
 2. У случају подношења понуде са једним или више подизвођача, подизвођач не мора да 
потписује ову изјаву нити да доставља средство обезбеђења, јер понуђач, односно добављач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 3. Изјаву потписати. Није дозвољено мењати/условљавати наводеиз изјаве. У 
супротном, понуда је неприхватљa. 
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XII-2  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ 
СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 

                                                                              
За Партију ______________ 

 
За јавну набавку услуга: Природни нафтни гас за грејање за потребе Министарства 

унутрашњих послова, oбликован по партијама, ЈН број 42/20, као понуђач, за потребе Министарства 
унутрашњих послова, дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 

________________________ (назив понуђача), да сам сагласан 

 
Да ћу за закључене појединачне уговоре, доставити наручиоцу: 

-Бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 
добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, најкасније у року од седам дана од дана 
закључења појединачног уговора. 
           Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи најмање 
30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног добављача. 

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање 
уговорне казне утврђује се у износу који одговара висини од 10% од  укупне вредности појединачног 
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност 
 
Место и датум                              Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2020. године                       ____________________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 
 
НАПОМЕНЕ: 

 1. У случају подношења заједничке понуде, при чему има два или више учесника заједничке 
понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери ову изјаву уколико споразумом није 
дефинисано који понуђач ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.  
 2. У случају подношења понуде са једним или више подизвођача, подизвођач не мора да 
потписује ову изјаву нити да доставља средство обезбеђења, јер понуђач, односно добављач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 3. Изјаву потписати. Није дозвољено мењати/условљавати наводеиз изјаве. У 
супротном, понуда је неприхватљa. 
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XIII ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ ПРЕДМЕТНИМ УСЛУГАМА 
 ( за претходне три године 2017. 2018.и 2019. годину) 

 
_____________________________________________________________ 

(уписује се назив фирме са којом понуђач има закључен уговор и којој је извршио 
предметне услуге )  

    
        За партију________ 

 
Овим потврђујемо да je _____________________ (тачан назив понуђача који подноси 

понуду) у ______ години, фирми ______________________________ (уписује се назив фирме са 
којом понуђач има закључен уговор) извршио предметне услуге, по следећим уговорима: 

- Уговор број (број фактуре) ____________, датум __________________ у вредности од 
__________________________ динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број (број фактуре) ___________ , датум_____________________ у вредности од 
__________________________ динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број (број фактуре) ___________ , датум_____________________ у вредности од 
__________________________ динара без ПДВ-а; 
 

- Уговор број (број фактуре) ___________ , датум_____________________ у вредности од 
__________________________ динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број (број фактуре) ___________ , датум_____________________ у вредности од 
__________________________ динара без ПДВ-а. 

 
Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга: Природни нафтни гас за 
грејање за потребе Министарства унутрашњих послова, oбликован по партијама, ЈН број 42/20  и у 
друге сврхе се не може користити. 

 
 
 
          Датум                                                         Потпис овлашћеног лица  издаваоца потврде: 

 
           
 
 
 НАПОМЕНА:  

- фирма са којом понуђач има закључен уговор и којој је испоручио предметна добра  
потписује и оверава Потврду о испоруци предметних добара. 

- потврду ископирати у довољном броју примерака и доставити са овером наручиоца; 

- копије уговора не треба достављати уз понуду, већ по евентуалном захтеву Министарства; 
потврда може бити издата на меморандуму фирме са којом понуђач има закључен уговор, али мора 
садржати све елементе овог модела потврде о реализованим уговорима, односно испорученим 
добрима тј. мора садржати број уговора, датум закључења уговора, вредност уговора без ПДВ-а и 
предмет уговора (који одговара предмету јавне набавке) 
 

 


