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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

                                                  за отворени поступак јавне набавке услуга        

превоза  терета  по партијама 

ЈН бр. 1.2.2/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДАТУМ И ВРЕМЕ: 

Позив и конкурсна документација 
објављени на Порталу 

22.08.2016. 

Крајњи рок за доставу понуда 22.09.2016. године до 10:00 часова 

Јавно отварање понуда 22.09.2016. године у 10:30 часова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Конкурсна документација садржи укупно 105 страна) 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15, и 68/15, у даљем тексту : Закон), члaна 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Правилник о ближем уређивању 

поступка јавне набавке, Oдлуке о покретању поступка јавне набавке број 189/2016 од 

дана 19.08.2016. године и Решења о образовању Комисије бр . 190 од 19.08.2016. 

године, припремљена је Конкурсна документација за поступак јавне набавке, за 

набавку услуга друмског превоза и услуга превоза отпада ЈН бр. 1.2.2/2016, 

обликована у четири партије, са циљем закључивања уговора по свакој партији.  
 
 
 
 

 
 

 
Ред.бр. САДРЖАЈ Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Врсте, техничке карактеристике 5 

3.  Техничка документација и планови 13 

4. Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

13 

5. Критеријуми за доделу уговора 22 

6. Обрасци који чине саставни део понуде 23 

7. Модели уговора 46 

8. Срeдства  обезбеђења  89 

9. Упутство понуђачима како да сачине понуду 92 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Енергетика д.о.о. Крагујевац, Kосовска 4A,  

34000 Kрагујевац 

Интернет страница: www.energetika-kragujevac.com  
Матични број: 101576503  
ПИБ: 17006100  

Текући рачун: 205-211835-30 Комерцијална банка 
 

 

2. Предмет јавне набавке: 
  
Предмет јавне набавке бр. 1.2.2/ 2016 је набавка услуга друмског превоза и услуга 
превоза отпада по партијама 

3. Опис партија   
 
 

 
партија 1 

 

Услуге превоза  терета - угља  на релацији РМУ Боговина – 
Крагујевац 
Ознака из општег речника набавки 60100000 услуге друмског 
превоза (изузев превоза отпада) 
 
 

 
партија 2 

Услуге превоза  терета -мазута на релацији рафинерија нафте 
Панчево – Крагујевац 
Ознака из општег речника набавки 60100000 услуге друмског 
превоза (изузев превоза отпада) 
 
 

партија 3 

Услуге превоза пепела и шљаке од Енергетика д.о.о. до места 
истовара у пречнику од 20км 
Ознака из општег речника набавки 90512000 услуге превоза 
отпада 
 

 
партија 4 

 
  

Услуге превоза пепела и шљаке у кругу Енергетика д.о.о. 
Ознака из општег речника набавки 60100000 услуге превоза 
отпада 
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4. Контакт служба: 
  
Служба јавних набавки Енергетика д.о.о. 

факс: 034/304-783 

е-мејл: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

Радно време: Радним данима од 8 до 15 сати, од понедељка  до петка. 

 
 
 

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

(спецификације, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења услуга) 

 

Образац 1.1 
 

Образац- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

ПАРТИЈА 1 – Услуге друмског превоза - угља на релацији РМУ Боговина – 
Крагујевац 

 
 
  
         Предмет Јавне набавке је превоз  угља из РМУ Боговина. Ценом превоза треба 
да буду обухваћени сви трошкови који настају до истовара угља на депонију 
"Енергетика" д.о.о. Превоз угља ће се обављати по динамици коју одреди наручилац, 
са почетком који је дефинисан уговором, а закључно са 30.04.2017.год.  
 
Понуђач је обавезан да након преузимања угља у камион из рудника, угаљ довезе и 
истовари на депонију "Енергетика" д.о.о. Камиони са угљем се мере у руднику и на ваги 
"Енергетика" д.о.о. и за обрачун количине превезеног угља је меродавно мерење на  
ваги наручиоца "Енергетика" д.о.о.  
 
Понуђач треба да располаже са најмање 3 (три) камиона за превоз угља, у 
власништву , закупу или лизингу, корисне носивости по сваком камиону најмање 25 
(двадесет пет) тона.  
 
Понуђач треба да достави копије саобраћајних дозвола и слике налепница о 
регистрацији возила за камионе који су у власништву понуђача, а за камионе са другим 
правним основом коришћења (уговор о закупу, лизингу и сл.) и фотокопије 
саобраћајних дозвола и слике налепница о регистрацији возила.  
 
Количина: 5.000 тона угља је предмет превоза на релацији са складишта РМУ 
Боговина  до складишта – депоније наручиоца и истовар на депонији наручиоца. 
 
Рок завршетка услуге: Док се не превезу све потребне количине 
 
Место истовара: Депонија „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац 
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Квалитет: Понуђач је дужан да при утовару угља врши квалитативну и квантитативну 
контролу (не сме бити утоварена земља, камен, дрво..) . Утоварени угаљ, понуђач је 
дужан да довезе, истовари  на складишту наручиоца - на депонији угља. У случају 
неких непредвиђених, оправданих околности због којих то не може да се уради, одмах 
о томе мора обавестити наручиоца, а угаљ да превезе најкасније за два дана. 
      

Такође, понуђач мора да послује у складу са принципима добре превозничке праксе, тј. 

да располаже атестима или извештајима или потврдама о техничкој исправности 

камиона а све у складу са важећим законским прописима.  
      
Контрола квалитета: Квалитативни и квантитативни пријем , врши се у "Енергетика" 
д.о.о. Уколико квалитативни и квантитативни пријем не задовољава, превоз неће бити 
плаћен. Одступања у вагарским мерењима продавца и купца не смеју бити већа од 1%. 
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без  спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке  из уговора за максимално до 5% 
укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства , при 
чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 
124а ЗЈН. 

 
 
 

Датум 

        М.П. 

Потпис понуђача 
 

______________________ _______________________ 
 

 
 

 
Напомена:  
Образац - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ понуђач мора да попуни, потпише и 
овери печатом, чиме потврђује да прихвата захтеве из техничке спецификације и да 
ће услугу пружати у складу са техничком спецификацијом. 
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Образац 1. 2. 
 

Образац- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
 
ПАРТИЈА 2 – Услуге друмског превоза -  мазута на релацији рафинерија нафте 
Панчево – Крагујевац 

 

     Превоз 11.000 тона мазута ће се обављати по динамици која се договара са 
наручиоцем. Мерење цистерни, и утврђивање нето превезене количине осим у 
рафинерији вршиће се и на ваги "Енергетика" д.о.о., при чему ће за обрачун превоза 
количине превезеног мазута  бити меродавна вага „Енергетика“ д.о.о. 
 
Понуђач ће изјавом, датом под пуном материјалном и моралном одговорношћу, 
гарантовати да ће свакодневно имати на располагању 8 (осам) цистерни за потребе 
наручиоца "Енергетика" д.о.о. О броју цистерни које је потребно ангажовати, наручилац 
ће обавестити понуђача, најкасније 12 сати унапред пре отпочињања превоза.  
 
Мазут ће се превозити до задовољења потреба производње и утрошка средстава 
планираних за ову набавку. Испорука мазута је fco "Енергетика" д.о.о., истакање у 
котларнице на ВМЛ (ван-матичној локацији) и матичној локацији.  
 
Понуђач је одговоран за преузете количине мазута, те преузима и ризик од штете до 
које би дошло у екцесима услед било којих околности целим путем, од момента 
утовара (утакања)  код продавца, па до момента истовара (истакања) код наручиоца.  
 
Накнада за улазак у рафинерију, еколошка накнада и путарина пада на терет понуђача.  
 
Количина: 11.000 тона 
 
Рок завршетка услуге:  Мазут ће се превозити до задовољења потреба производње 
топлотне енергије и утрошка средстава планираних за ову набавку. 
 
Место испоруке: Истакање у котларнице „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац на матичној 
локацији и ВМЛ (ван матичне локације по налогу наручиоца). 
   
Квалитет: Понуђач је обавезан да одмах, након преузимања мазута у цистерну од 
добављача, мазут довезе у котларницу/е по датом распореду (ВМЛ и/или матична 
локација) "Енергетика" д.о.о.  
 
У случају неких непредвиђених, оправданих околности због којих понуђач не може да 
реализује тражену услугу превоза, одмах мора да обавести наручиоца, а мазут 
превезе најкасније у року од 24 сата.  
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Понуђач мора да послује у складу са принципима добре превозничке праксе, тј. да 

располаже атестима или извештајима или потврдама о техничкој исправности камиона 

цистерне за превоз ове врсте терета, а све у складу са важећим законским прописима. 

  

Контрола квалитета: Мерење и квантитативни пријем, врши се у "Енергетика" д.о.о.  
 
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без  спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке  из уговора за максимално до 5% 
укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства , при 
чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 
124а ЗЈН. 

 
 
 
 

Датум 

        М.П. 

Потпис понуђача 
 

______________________ _______________________ 
 

 
 

 
Напомена:  
Образац - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ понуђач мора да попуни, потпише и 
овери печатом, чиме потврђује да прихвата захтеве из техничке спецификације 
спецификације  и да ће услугу пружати у складу са техничком спецификацијом. 
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Образац 1. 3. 
Образац- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
 
 

ПАРТИЈА 3 – Услуге превоза отпада - пепела и шљаке од Енергетика д.о.о. до 
места истовара у пречнику од 20 км 
 
      

Преузимање и одвоз пепела и шљаке ће се обављати континуирано током грејне 

сезоне и то свакодневно, као и након завршетка грејне сезоне по указаној потреби. 

Преузимање пепела и шљаке ће се обављати по динамици коју одреди наручилац, на 

позив "Енергетика“ д.о.о. у првој и другој смени, тако да испражњеност бункера 

обезбеђује континуитет производње.  

Пражњење камиона ће се обавити на локацији/ма у пречнику од 20 км од „Енергетика“ 

д.о.о.  

Наручилац је у обавези да одреди локацију за истовар, као и све потребне дозволе.  

Наручилац превоза је у обавези да врши мерење на ваги "Енергетика" д.о.о. и води 

евиденцију превезених количина на основу којих ће се вршити фактурисање од стране 

превозника. 

Количина: 30.000 тона 
 
Рок почетка/завршетка: 04.10.2016. – 31.05.2017. године 
 
Место истовара: Депонија/е у кругу од 20 км  
 
Квалитет: Превозник се обавезује, сходно динамици рада "Енергетика" д.о.о., да ће 

обезбедити возила за утовар у броју који је потребан да се превоз обави квалитетно и 

да се не проузрокује застој у производњи топлотне енергије. Превозник треба да 

поседује минимум 5 камиона кипера. Сагласно еколошким захтевима и условима 

транспорта превозник је дужан да обезбеди одговарајуће превозно средство из кога не 

може доћи до расипања и одласка у ваздух или земљиште пепела и шљаке. Наручилац 

је у обавези да обезбеди несметан прилаз камионима превозника до бункера и 

депоније, како би се безбедно извршио утовар, превоз и истовар пепела и шљаке, а 

све у складу са важећим законским прописима. 
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Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без  спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке  из уговора за максимално до 5% 
укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства , при 
чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 
124а ЗЈН. 

 

  

 

Датум 

        М.П. 

Потпис понуђача 
 

______________________ _______________________ 
 

 
 

 
Напомена:  
Образац - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ понуђач мора да попуни, потпише и 
овери печатом, чиме потврђује да прихвата захтеве из техничке спецификације и да 
ће услугу пружати у складу са техничком спецификацијом. 
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Образац 1. 4. 
Образац- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

ПАРТИЈА 4 – Услуге друмског превоза - пепела и шљаке у кругу Енергетика д.о.о. 

  

Превоз пепела и шљаке ће се обављати у кругу „Енергетика“ д.о.о. током грејне сезоне 

и то по потреби, као и након завршетка грејне сезоне.  

Манупулација пепелом и шљаком ће се обављати по динамици коју одреди наручилац, 

на позив "Енергетика“ д.о.о. у првој и другој смени, тако да испражњеност бункера 

обезбеђује континуитет производње топлотне енергије.  

Пепео и шљака ће се преузимати из бункера Енергетика д.о.о. и истовараће се на 

депонији у кругу Енергетика д.о.о. ради хлађења. 

Количина: 5.000 тона 
 
Рок почетка/завршетка: 04.10.2016. – 31.05.2017. године 
      
Место истовара: Депонија „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац 
 
Квалитет: Превозник се обавезује, сходно динамици рада "Енергетика" д.о.о., да ће 

обезбедити возила за утовар у броју који је потребан да се превоз обави квалитетно и 

да се не проузрокује застој у производњи топлотне енергије.  

 

Превозник треба да поседује минимум 2 камиона кипера. Сагласно еколошким 

захтевима и условима транспорта, превозник је дужан да обезбеди одговарајуће 

превозно средство из кога не може доћи до расипања и одласка у ваздух или земљу 

пепела и шљаке.  

 

Наручилац  је у обавези да обезбеди несметан прилаз камионима превозника до 

бункера и депоније, како би се безбедно извршио утовар, превоз и истовар пепела и 

шљаке,  а све у складу са важећим законским прописима. 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без  спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке  из уговора за максимално до 5% 
укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства , при 
чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 
124а ЗЈН. 

 



12/105 ОП јавна набавка Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада по партијама ЈН бр. 

1.2.2/2016 

 

Датум 

        М.П. 

Потпис понуђача 
 

______________________ _______________________ 
 

 
 

 
Напомена:  
Образац - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ понуђач мора да попуни, потпише и 
овери печатом, чиме потврђује да прихвата захтеве из техничке спецификације и да 
ће услугу пружати у складу са техничком спецификацијом.
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3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

  
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. Став 1. Тачка 1. Закона); 

За све партије: 

  
     Доказ: Извод из регистра надлежног органа – Извод из Агенције за привредне    

регистре, односно извод из Привредног суда. 

 
 
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине , кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Став  1. тачка 

2. Закона);  
 

 

За све партије: 
 
Доказ: Потврда надлежног суда или надлежне полицијске управе. 

 

 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; ( Ако уверењем Основног 



14/105 ОП јавна набавка Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада по партијама ЈН бр. 

1.2.2/2016 

 

суда нису обухваћена кивична дела за које је надлежан Виши суд, потребно је 

доставити и уверење Вишег суда за кривична дела за која је надлежан Виши суд)  

 

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 из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
 

Доказ за: Предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП -а, којим се потврђује да предузетник/ 

физичко лице није осуђиван/о 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта. 

 
      Напомена: Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре 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. став1. тачка 4. Закона);  

За све партије: 

 
Доказ за: Правна лица и предузетнике: 
  
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине)  

Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне 

јавне приходе), или  
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В) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације и да 
му је отписан дуг или да има репрограмиран порески дуг који редовно плаћа. 

 

Доказ за: Физичка лица  
  
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине)  

Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне 

јавне приходе). 

 
       Напомена: Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања 
понуда. 

 

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 

 

Доказ за: 

Партију 2 – Услуге друмског превоза -  мазута на релацији рафинерија нафте Панчево 

– Крагујевац: Решење надлежног министарства са записником о инспекцијском 

прегледу о опремљености и оспособљености возила и списком регистарских ознака 

возила – у складу са чланом 42. Закона о превозу у друмском саобраћају. Надлежни 

орган за издавање предметног решења је Министарство саобраћаја, Сектор за друмски 

саобраћај; Потврду надлежног органа да има одговарајућа стручно-оспособљена лица 

за обављање превоза опасних материја (копије возачких дозвола и уверење на име 

возача) и остале услове за превоз прописане АДР-ом као и изјаву понуђача да је 

закључио уговор о осигурању робе у превозу (ову изјаву понуђач сам сачињава). 

Партију 3 - Услуге превоза отпада - пепела и шљаке од Енергетика д.о.о. до места 

истовара у пречнику од 20 км: Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на 

територији Републике Србије, коју издаје Министарство Пољoпривреде и заштите 

животне средине -  види линк: http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-

otpadom/zahtevi-prekogranicno-kretanje-otpada/zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-transport-

otpada-na-teritoriji-republike-srbije/ 

„Министарству пољопривреде и заштите животне средине, као надлежном органу, у 

складу са чланом 59. и 60. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10), оператер се обраћа Захтевом за добијање дозволе за обављање делатности у 

области управљања отпадом за: 

http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-otpadom/zahtevi-prekogranicno-kretanje-otpada/zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-transport-otpada-na-teritoriji-republike-srbije/
http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-otpadom/zahtevi-prekogranicno-kretanje-otpada/zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-transport-otpada-na-teritoriji-republike-srbije/
http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-otpadom/zahtevi-prekogranicno-kretanje-otpada/zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-transport-otpada-na-teritoriji-republike-srbije/
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 сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије;“ 

Наручилац ће прихватити доказ понуђача и ако је у поступку добијања дозволе од 

надлежног Министарства, коју је дужан да по добијању исту достави као доказ 

наручиоцу. 

 

Партију 4 – Услуге друмског превоза - пепела и шљаке у кругу Енергетика д.о.о.: 

дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, 

коју издаје Министарство Пољопривреде  и заштите животне средине види линк: 

http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-otpadom/zahtevi-prekogranicno-

kretanje-otpada/zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-transport-otpada-na-teritoriji-republike-

srbije/ 

Наручилац ће прихватити доказ понуђача и ако је у поступку добијања дозволе од 

надлежног Министарства, коју је дужан да по добијању исту достави као доказ 

наручиоцу 

5.Понуђач је дужан да при састављању понуде достави Изјаву у којој изричито 

наводи да је поштовао 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 (чл . 

75. став 2. Закона).  

Доказ за све партије : Образац број 5 - Изјава o поштовању прописа 

 
НАПОМЕНЕ: 

 

1. Уколико се понуда подноси са подизвођачем: 
  

Понуђач је дужан да за подизвођаче уз понуду достави доказ о испуњености услова из 

члана 75.став 1. тачке 1) до 3), а доказ о испуњености услова из члана 75. Става 1. 

Тачке 4 . ЗЈН (дозвола надлежног органа) на начин одређен конкурсном 

документацијом за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
 

У погледу испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН и из конкурсне 

документације, понуђач их мора самостално испуњавати, док подизвођач треба да 

достави важећи сертификат и дозволу за област предмета набавке коју ће извршити, 

из чега произилази да понуђач у погледу достављања доказа о испуњавању додатних 

http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-otpadom/zahtevi-prekogranicno-kretanje-otpada/zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-transport-otpada-na-teritoriji-republike-srbije/
http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-otpadom/zahtevi-prekogranicno-kretanje-otpada/zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-transport-otpada-na-teritoriji-republike-srbije/
http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-otpadom/zahtevi-prekogranicno-kretanje-otpada/zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-transport-otpada-na-teritoriji-republike-srbije/
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услова за подизвођаче, доставља само тражени сертификат и дозволу и Изјаву 

подизвођача да је сагласан да изврши услуге или део услуге за које је достављена 

дозвола надлежног органа под условима датим у понуди. 

 

У случају да наступи трајна неспособност код подизвођача, понуђач је дужан да о томе 

обавести наручиоца и  да му достави неопходне доказе о испуњености услова из 

конкурсне документације од стране другог подизвођача кога ће ангажовати како 

наручилац не би трпео штету. 

 

2. Уколико понуду подноси група понуђача: 
  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачке 1) 

до 3) и става 2. ЗЈН, на начин одређен конкурсном документацијом. Услов за тачку 4) 

дозволу надлежног органа – дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Додатни услов из члана 76. ЗЈН и из конкурсне документације понуђачи из групе 

понуђача испуњавају заједно, осим ако у конкурсној документацији у поглављу којим се 

дефинише доказивање испуњеност додатних услова није другачије прописано.  

  
3. Достављање доказа 

 

Наручилац може,  пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, ако је у понуди навео на којој интернет страници су ти 
подаци доступни. 

 
Понуђач/Подизвођач који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) већ 
уместо истих достављају фотокопију Решења о упису у регистар понуђача. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН , 
понуђач може уместо доказа , приложити своју писану изјаву дату под кривичном и 



18/105 ОП јавна набавка Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада по партијама ЈН бр. 

1.2.2/2016 

 

материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

 
 
 
 

 
 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

4.2.1. Технички капацитет: 

 

ПАРТИЈА 1 – Услуге друмског превоза - угља на релацији РМУ Боговина – 

Крагујевац 

Понуђач мора да располаже са најмање 3 камиона корисне носивости сваког камиона 

најмање 25 тона. 

 

Доказ: Понуђач  уз понуду доставља копију саобраћајних дозвола и слике налепница 

о регистрацији возила као и Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да ће у извршењу услуге ангажовати возила наведена у изјави и да ће 

у случају потребе обезбедити адекватну замену о чему ће у најкраћем року 

информисати наручиоца и доставити доказну документацију испуњености овог 

додатног услова. 

 

ПАРТИЈА 2 – Услуге друмског превоза -  мазута на релацији рафинерија нафте 

Панчево - Крагујевац 

Понуђач мора да располаже са најмање 8 вучних возила (тегљача) и 8 цистерни за 
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транспорт мазута корисне носивости најмање 25 тона по свакој цистерни.  

 

Доказ: Понуђач уз понуду доставља копију саобраћајних дозвола, и слике налепница 

о регистрацији возила са пратећом копијом Решења надлежног министарства са 

записником о инспекцијском прегледу о опремљености и оспособљености возила и 

списком регистарских ознака возила – у складу са чланом 42. Закона о превозу у 

друмском саобраћају за превоз мазута, као и Изјаву дату под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу да ће у извршењу услуге ангажовати возила наведена у 

изјави и да ће у случају потребе обезбедити адекватну замену о чему ће у најкраћем 

року информисати наручиоца и доставити доказну документацију испуњености овог 

додатног услова. 

 

ПАРТИЈА 3 – Услуге превоза отпада - пепела и шљаке од Енергетика д.о.о. до 

места истовара у пречнику од 20 км 

 

Понуђач мора да располаже са најмање 5 камиона кипера корисне носивости по 

сваком камиону  најмање 16 тона за превоз пепела и шљаке са депоније Енергетика 

д.о.о. Товарни део камиона мора бити затворен како се пепео не би расипао успут до 

крајњег одредишта.  

 

Доказ: Понуђач уз понуду доставља копију саобраћајних дозвола и слике налепница 

о регистрацији возила, и Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да ће у извршењу услуге ангажовати возила наведена у изјави и да ће 

у случају потребе обезбедити адекватну замену о чему ће у најкраћем року 

информисати наручиоца и доставити доказну документацију о испуњености овог 

додатног услова, као и копију саобраћајних дозвола које се односе на возила која су 

наведена у изјави. 

 

ПАРТИЈА 4 – Услуге  друмског превоза - пепела и шљаке у кругу Енергетика 

д.о.о. 

 

Понуђач мора да располаже са најмање 2 камиона кипера носивости најмање 16 тона 

за превоз пепела и шљаке из бункера Енергетика д.о.о. до депоније у кругу 

Енергетика д.о.о. ради хлађења. Товарни део камиона мора бити затворен како се 

пепео не би расипао успут до крајњег одредишта.  

 

Доказ: Понуђач ће уз понуду доставити копију саобраћајних дозвола и слике 
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налепница о регистрацији возила, и Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да ће у извршењу услуге ангажовати возила наведена у изјави и да ће 

у случају потребе обезбедити адекватну замену о чему ће у најкраћем року 

информисати наручиоца и доставити доказну документацију испуњености овог 

додатног услова, као и  копију саобраћајних дозвола.  

 

 

4.2.2. Кадровски капацитет: 

 

ПАРТИЈА 1 –  Услуге  превоза угља на релацији РМУ Боговина – Крагујевац 

Понуђач мора имати у сваком тренутку на располагању најмање 3 активна возача, од 

којих сваки мора имати важећу возачку дозволу одговарајуће категорије за 

управљање теретним возилом чија је минимална корисна  носивост 25 тона. У случају 

да било који од пријављених возача из било којих разлога буде спречен да управља 

возилом  по овој набавци, понуђач је дужан да без одлагања достави доказе за другог 

возача који га мења. 

 

Доказ: Понуђач ће уз понуду доставити фотокопије возачких дозвола за та 3 возача  

као и фотокопије уговора о раду (уговор о раду - прихватају се и уговори о раду на 

неодређено или на одређено време, као и уговори закључени са возачима по члану 

197 и 198 Закона о раду) и пријаве на осигурање возача по било ком од наведених 

уговора (основа ангажовања). 

ПАРТИЈА 2 – Превоз мазута на релацији  рафинерија нафте Панчево - Крагујевац 

Понуђач мора имати у сваком тренутку на располагању најмање 8  активних возача, 

од којих сваки мора имати важећу возачку дозволу одговарајуће категорије за 

управљање  возилом са цистерном  чија је минимална корисна носивост 25 тона, за 

превоз опасних материја и копију уверења на име возача.  

У случају да било који од пријављених возача из било којих разлога буде спречен да 

управља возилом по овој набавци, понуђач је дужан да без одлагања достави све 

прописане доказе за другог возача који га мења. 

 

Доказ: Понуђач ће уз понуду доставити на име тих 8 возача  фотокопије возачких 

дозвола за тих 8 возача  као и фотокопије уговора о раду (уговор о раду - прихватају 

се и уговори о раду на неодређено или на одређено време, као и уговори закључени 

са возачима по члану 197 и 198 Закона о раду) и пријаве на осигурање возача по било 

ком од наведених уговора (основа ангажовања). 
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ПАРТИЈА 3 – Превоз пепела и шљаке од Енергетика д.о.о. до места истовара у 

пречнику од 20 км 

 

Понуђач мора имати у сваком тренутку на располагању најмање 5 активних возача од 

којих сваки мора имати важећу возачку дозволу одговарајуће категорије за 

управљање теретним возилом чија је минимална корисна носивост 16 тона. У случају 

да било који од пријављених возача из било којих разлога буде спречен да вози по 

овој набавци, понуђач је дужан да без одлагања достави доказе за другог возача који 

га мења. 

 

Доказ: Понуђач ће уз понуду доставити фотокопије возачких дозвола за тих 5 возача  

као и фотокопије уговора о раду (уговор о раду - прихватају се и уговори о раду на 

неодређено или на одређено време, као и уговори закључени са возачима по члану 

197 и 198 Закона о раду) и пријаве на осигурање возача по било ком од наведених 

уговора (основа ангажовања). 

ПАРТИЈА 4 – Превоз пепела и шљаке у кругу Енергетика д.о.о. 

 

Понуђач мора имати у сваком тренутку на располагању најмање 2 активна возача од 

којих сваки мора имати важећу возачку дозволу одговарајуће категорије за 

управљање теретним возилом чија је минимална корисна носивост 16 тона. У случају 

да било који од пријављених возача из било којих разлога буде спречен да вози по 

овој набавци, понуђач је дужан да без одлагања достави доказе за другог возача који 

га мења. 

 

Доказ: Понуђач ће уз понуду доставити фотокопије возачких дозвола за та 2 возача  

као и фотокопије уговора о раду (уговор о раду - прихватају се и уговори о раду на 

неодређено или на одређено време, као и уговори закључени са возачима по члану 

197 и 198 Закона о раду) и пријаве на осигурање возача по било ком од наведених 

уговора (основа ангажовања). 

Уколико се испуњеност услова доказује неовереним фотокопијама, наручилац може 

захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора понуђач чија је понуда на   

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, достави на 

увид доказе (оригинале или оверене фотокопије). Рок за достављање је 5 (пет) дана 

од дана достављања захтева. 
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4.2.3. Референце 

 

Да је понуђач у последње три обрачунске године вршио превоз који је у вези са 

предметном јавном набавком.  

 

Доказ: потврде наручиоца и фотокопије закључених уговора. 

 

НАПОМЕНЕ: 

 

У погледу испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН и из конкурсне 

документације, подизвођач не треба да доказује да  испуњава  додатне услове. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове из конкурсне документације 

понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, осим ако наручилац у конкурсној 

документацији није прописао другачије. 

 

5.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

     Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се по 

свакој партији применом критеријума „најнижа укупна понуђена цена“ без ПДВ-а.  

 

По свакој партији вреднује се цена из осeнченог поља у Обрасцу понуде, односно 

Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни. 

 

Понуди са најнижом укупном ценом без ПДВ-а додељује се 100 пондера. 

 

Свим осталим вреднованим понудама  по свакој партији биће додељен број пондера 

према следећој формули: 

                                                                                       Најнижа понуђена цена 
             Остварено пондера     =       100  х        ----------------------------------------------- 
                                                                              Понуђена цена понуде која се вреднује                         

 

Број остварених пондера се заокружује на две децимале. 

Ранг листа вреднованих понуда формира се по свакој партији тако што се на 
прво место ставља понуда са најнижом укупном понуђеном јединичном ценом којој је 
након вредновања  додељено 100 пондера, а затим редом у опадајућем  низу понуде 
на основу оствареног броја пондера применом наведене  формуле.  
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Ако понуђач коме  је додељен уговор за неку од партија,  одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следеће 
рангираним најповољнијим понуђачем.  Ако се из Одлуке о додели уговора може 
утврдити први следећи најповољнији понуђач, наручилац нема обавезу да поново 
врши стручну оцену понуда. 

     Уколико две или више понуда у истој партији   имају исту најнижу понуђену цену  

Наручилац ће доделити уговор понуђачу који је, по партији која се вреднује понудио да 

услугу превоза врши са више возила која су опремљена ЕУРО 6 мотором, која у току 

експлоатације најмање загађују животну средину. 

     Ако су и након примене резервног критеријума, понуде исто рангиране по 

конкретној партији, наручилац ће  доделити уговор пошто изврши жребање, тако што 

ће имена понуђача написати на истоветне парчиће папира једнаке величине, превити 

их тако да се не види име понуђача, убацити у кутију и извршити извлачење, 

првоизвучена цедуља са називом понуђача рангира се на прво место на ранг листи и 

стиче право на доделу уговора за ту партију. Другоизвучена цедуља са називом 

понуђача рангира се на друго место и тако редом рангирају се  све идентичне понуде. 

Жребање се заказује (понуђачи ће бити благовремено обавештени о термину 

жребања)  и позивају се сви понуђачи који су поднели идентичне понуде да пошаљу 

опуномоћене представнике који ће присуствовати жребању. Жребање спроводи 

комисија, о чему се сачинити записник. 

 
 

5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
 

1. Образац - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
1.1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – ПАРТИЈА 1 
1.2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – ПАРТИЈА 2 
1.3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – ПАРТИЈА 3 
1.4. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – ПАРТИЈА 4 

 
2. Образац бр.2.  Образац Понуде  

 
2.1. Прилог 1 ОБРАЗАЦ-ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
2.2. Прилог 2 ОБРАЗАЦ- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – заједничка понуда 
2.3. Прилог 3 ОБРАЗАЦ-ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
2.4. Прилог 4 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни 
2.5. Прилог 4.а –ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ 

 

3. Образац бр.3 Образац трошкова припреме понуде  
 

4. Образац бр.4 Изјава о независној понуди  
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5. Образац бр.5 Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона 

о јавним набавкама  
 

6. Прилози:Изјаве понуђача технички капацитет 

6.т.1. Прилог Технички капацитет-Изјава понуђача за партију 1. 

6.т.2.Прилог Технички капацитет-Изјава понуђача за партију 2. 

6.т.3. Прилог Технички капацитет-Изјава понуђача за партију 3. 

6.т.4. Прилог Технички капацитет-Изјава понуђача за партију 4. 

Прилоз:Изјаве понуђача кадровски капацитет 

6.к.1. Прилог  Кадровски  капацитет-Изјава понуђача за партију 1. 

6.к.2.Прилог Кадровски  капацитет-Изјава понуђача за партију 2. 

6.к.3. Прилог Кадровски  капацитет-Изјава понуђача за партију 3. 

6.к.4. Прилог Кадровски капацитет-Изјава понуђача за партију 4. 

6.п. Образац бр.6. п- Потврда купаца  
 

7. Образац бр.7 Модел уговора  
7.1. Прилог 1 Модел уговора –Партија 1 
7.2. Прилог 2 Модел уговора –Партија 2 
7.3. Прилог 3 Модел уговора –Партија 3 
7.4. Прилог 4 Модел уговора –Партија 4 
 

8. Образац  бр.8.1 А–Менично овлашћење - писмо за корисника бланко 

сопствене менице за озбиљност понуде  

8.2. Изјава о намери издавања средства обезбеђења за добро извршење 

посла  

Образац 8.2. А-Менично овлашћење - писмо за корисника бланко 

сопствене менице за добро извршење посла. 
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Образац 2 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
ПОНУЂАЧ:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
ПОНУДА број: ________________ 

 
Дана: _______________ 2016. године 

 

За јавну набавку Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада обликована по 

партијама, ЈН  бр. 1.2.2/2016 у свему према захтевима из конкурсне документације и у 

складу са важећим прописима и стандардима који се односе на предмет набавке за 

сваку партију.   

 

Понуду подносимо за партију: 1; 2; 3; 4; заокружити број партије/а за коју се подноси 

понуда. 

   Понуду дајемо:   
 

     

 

 

  А) Самостално  Б) Заједничка понуда 
 

  Ангажујемо подизвођача/подизвођаче:   
 

       
 

  А) Да  Б) Не  
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Понуђач уписује понуђене цене,  за  партије за које подноси понуду. 

 

ЗАХТЕВАНО (важи за све партије) 

 

ПОНУЂЕНО 

 

Рок важења понуде (минимум 60 дана од 

дана отварања понуда) 

 

Партија 1:_____________________ дана 

Партија 2:_____________________ дана 

Партија 3:_____________________ дана 

Партија 4:_____________________ дана 

Рок плаћања од 20 до 45 дана од  дана 

пријема исправног рачуна 

Рок плаћања____ дана од дана пријема исправног 

рачуна понуђача 

 

Врста превоза и начин превоза за све 

понуђене партије 

Сталан и гарантован за све време трајања уговора   

( према динамици коју одреди наручилац) . Превоз 

ће  бити обезбеђен најкасније у року од 24 сата од 

слања захтева-наруџбенице наручиоца факсом или 

е-мејлом.  

Рок за извршење услуге не дуже од 24  

 

 

Број партије Назив партије 

Јединична 

цена РСД  

по тони без 

ПДВ-а 

 

Укупна понуђена  

цена РСД  

без ПДВ-а 

 

Партија 1 
Услуге друмског превоза  -  угља на 
релацији РМУ Боговина – Крагујевац 
5.000 тона 

  

Партија 2 

Услуге друмског превоза - мазута на 
релацији рафинерија нафте Панчево – 
Крагујевац 
11. 000 тона 

  

Партија 3 

Услуге превоза отпада - пепела и 
шљаке од Енергетика д.о.о. до места 
истовара у пречнику од 20км 

30. 000 тона 

  

 
Партија 4 

 

Услуге друмског превоза -  пепела и 
шљаке у кругу Енергетика д.о.о. 
5.000 тона 
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сата од пријема захтева 

 

______________сати од пријена захтева, али не 

дуже од 24 сата. 

 

Рок за решавање рекламације 

____ часова (најдуже 24 часа) од часа пријема 

писменог захтева Превозника 

 

РЕЗЕРНИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

У колони 3 се уписује број који означава количину возила која ће се користити у 

вршењу услуге, а која су опремљена са ЕУРО6 мотором који најмање загађује животну 

средину при експлоатацији – Одређено као критеријум у случају да по некој од партија 

понуде буду  једнако оцењене. Зависни и накнадни трошкови падају на терет 

превозника. 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни за партије за које подноси понуду, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

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

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

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

образац понуде.Саставни део понуде је Споразум групе понуђача. 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА. 
 
 
                                                                                                 Потпис овлашћеног лица               
 
                                                               М.П.                   _________________________                                  

 

Број партије УСЛУГЕ 

Уписати број возила која  су 

опремљена ЕУРО 6 мотором 

„Резервни критеријум“ 

1 2 3 

Партија 1 
Услуге друмског превоза -  угља на 
релацији РМУ Боговина – Крагујевац 

 

Партија 2 
Услуге друмског превоза - мазута на 
релацији рафинерија нафте Панчево – 
Крагујевац 

 

Партија 3 
Услуге превоза отпада - пепела и шљаке 
од Енергетика д.о.о. до места истовара у 
пречнику од 20км 

 

 
Партија 4 

 

Услуге друмског превоза - пепела и 
шљаке у кругу Енергетика д.о.о. 
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Прилог  1      

                              ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (уколико наступа самостално) 

 
Пословно име понуђача: 
 

 

 
Адреса  седишта: 
 

 

 
Лице за контакт: 
 

 

 
Е-мејл: 
 

 

 
Телефон: 
 

 

 
Телефакс: 
 

 

 
ПИБ: 
 

 

 
Матични број понуђача: 
 

 

 
Број рачуна: 
 

 

 
Понуђач је регистрован у регистру понуђача 
АПР-а: 
 

 
                               ДА    /    НЕ 

 
Затупник понуђача наведен у Агенцији за 
привредне регистре који може потписати уговор: 
 

 

 
Понуђач ће сукцесивне поруџбине превоза 
примати преко средства комуникације: 
 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице, уз потписани уговор доставља се  
овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то 
лице може потписати уговор. 
Овај образац је заједнички за све партије, подноси се у једном примерку. 
 

             Потпис овлашћеног лица               
 
                                                            М.П.                    ________________________ 

               



29/105 ОП јавна набавка Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада по партијама ЈН бр. 

1.2.2/2016 

 

Прилог 2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (уколико наступа у заједничкој понуди)     

 
Пословно име понуђача: 
 

 

 
Адреса  седишта: 
 

 

 
Лице за контакт: 
 

 

 
Е-мејл: 
 

 

 
Телефон: 
 

 

 
Телефакс: 
 

 

 
ПИБ: 
 

 

 
Матични број понуђача: 
 

 

 
Број рачуна: 
 

 

 
Понуђач је регистрован у регистру понуђача 
АПР-а: 
 

 
                               ДА    /    НЕ 

 
Затупник понуђача наведен у Агенцији за 
привредне регистре који може потписати уговор: 
 

 

 
Понуђач ће сукцесивне поруџбине превоза 
примати преко средства комуникације: 
 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице, уз потписани уговор доставља се 
овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то 
лице може потписати уговор.* Рубрику о заступнику попуњава само члан групе 
понуђача који ће у име групе потписати уговор. Ова изјава се копира и доставља за 
сваког члана групе посебно. Образац копирати ако имате више чланова групе. 

Члан групе за Партију:_____________________ уписати коју. 

               Потпис овлашћеног лица               
 
                                                            М.П.                    ________________________                                    
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 Прилог 3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име понуђача:  

Адреса  седишта:  

Лице за контакт:  

Е-мејл:  

Телефон:  

Телефакс:  

ПИБ:  

Матични број понуђача:  

Број рачуна:  

Понуђач је регистрован у регистру понуђача 

АПР-а: 

 

                               ДА    /    НЕ 

Правила поступања наручиоца у случају да се 

доспела потраживања преносе директно 

подизвођачу: 

 

Проценат укупне  вредности набавке коју ће 

поверити овом подизвођачу, али не већи од 

50% 

 

_________% 

Део предмета набавке који ће понуђач  

извршити преко овог подизвођача 

 

 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац се копира и доставља за 

сваког подизвођача посебно. 

Подизвођач за партију: _________________ уписати  коју.Образац копирати ако је више 

подизвођача. 

           

 

             Потпис овлашћеног лица               
 
                                                            М.П.                    ________________________  
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Прилог 4. 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Цене се изражавају у РСД 

 
Набавка услига превоза терета 
 

Јед. 
мере 

Кол. 
Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена са  
ПДВ-ом 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6(3Х4) 
 

7(3Х5) 
 

Партија 1 -Услуге друмског превоза  -  угља 
на релацији РМУ Боговина – Крагујевац 

 
Тона  

 
5.000 

    

Партија 2 - Услуге друмског превоза - 
мазута на релацији рафинерија нафте 
Панчево – Крагујевац 

 
Тона 

 
11.000 

    

Партија 3 -Услуге превоза отпада - пепела и 
шљаке од Енергетика д.о.о. до места 
истовара у пречнику од 20км 

Тона 30.000 
 

    

Партија 4- Услуге друмског превоза - 
пепела и шљаке у кругу Енергетика д.о.о. 

Тона 
 

5.000 
 

    

Упуство за попуњавање образца структуре цене за партију/е за које подносите понуду 

1. У колони 4- уписати јединичну цену без ПДВ-а;  
2. У колони 5- уписати јединичну цену са ПДВ-ом;   
3. У колони 6- уписати производ количине и јединичне цене без ПДВ-а = укупну цену без ПДВ-а,  
4. У колони 7- уписати  производ количине и јединичне цене са ПДВ-ом = укупну цену са ПДВ-ом,  
 
Напомена:  
5. Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу наведени, а подизвођачи парафом потврђују да су сагласни са понуђеним ценама. 
6. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене, а остали чланови групе парафом потврђују  да су 
сагласни са понуђеним ценама. 

             Потпис овлашћеног лица               
 

                                                            М.П.                    ________________________ 
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Прилог 4.а 
 
 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ  
 

 
 
Понуђач уписује у колони 4 (%) проценат учешћа у наведених трошкова у (100%) укупној понуђеној јединичној цени без ПДВ-а, а у колону 5   
припадајући износ цене, за партију за коју је поднео понуду.  
 

 

Број партије УСЛУГЕ 

Структура трошка у јединичној 

цени услуге превоза терета без 

ПДВ-а по Тони  

% учешћа Износ РСД 

1 2 3 4 5 

 Јединична цена  превоза по тони без ПДВ-а  100%  

Партија 1 
 
Услуге друмског превоза  -  угља на релацији РМУ 
Боговина – Крагујевац 

Трошкови погонског горива   

Мазива и остало потрошно   

Трошкови радне снаге   

Остали трошкови и профит   

 Јединична цена превоза по тони без ПДВ-а  100%  

Партија 2 
Услуге друмског превоза -  мазута на релацији 
рафинерија нафте Панчево - Крагујевац 

Трошкови погонског горива   

Мазива и остало потрошно   

Трошкови радне снаге   

Остали трошкови и профит   

 Јединична цена превоза по тони без ПДВ-а  100%  

Партија 3 
Услуге превоза отпада - пепела и шљаке од Енергетика 
д.о.о. до места истовара у пречнику од 20км 

Трошкови погонског горива   

Мазива и остало потрошно   

Трошкови радне снаге   

Остали трошкови и профит   

 Јединична цена превоза  по тони без ПДВ-а  100%  

 
Партија 4 
 

Услуге друмског превоза терета пепела и шљаке у кругу 
Енергетика д.о.о. 

Трошкови погонског горива   

Мазива и остало потрошно   

Трошкови радне снаге   

Остали трошкови и профит   

 Јединична цена превоза  по тони без ПДВ-а  100%  



33/105 ОП јавна набавка Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада по партијама ЈН бр. 

1.2.2/2016 

 

Трошкови погонског горива зависе од пораста или смањења цене горива на тржишту и утицаће на промену цена у току уговорног 
периода.  Подложан промени је само део цене изражен у Обрасцу структуре јединичне цене,  у осенченом пољу колоне 5, а цене 
осталих параметара су фиксне. 
 
Уколико понуђач не попуни овај Образац јединичне структуре цена, сматраће се да се одрекао права на промену понуђене  цене, 
тако да ће понуђена цена по тони терета бити фиксна за време трајања уговора, и евентуалних анекса ако се буду стекли услови 
прописани законом и конкурсном документацијом за закључивање истих. 
 

 
 

                Датум 

М.П. 

Потпис понуђача 

______________________        _______________________ 
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Образац 3 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију/е_______ 

 
 
 

 

за јавну набавку Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада  ЈН 1.2.2/2016 

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, и 

68/15),  понуђач  ____________________________________________________________,  са 

седиштем у ________________________________, ул. _______________________________бр. 
___, са матичним бројем ________________ доставља укупан износ и структуру трошкова 
 

припремања понуде , како следи:  

Врста трошкова Износ трошкова (у динарима) 
 
  
 
 
 
 
 

УКУПНО: 
 
 
 

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 прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

Датум 

М.П. 

Потпис понуђача 
 

______________________ _______________________ 
 

 
 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
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Образац 4 

 
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 

Као заступник на основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15, и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу: 

 
И З Ј А В А 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач 

____________________________________________________________________, са 

седиштем у______________________, ул. _______________________________бр. ___, са 

матичним бројем _____________ понуду  за партију/е ____________________поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, за јавну 

набавку Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада ЈН бр. 1.2.2/2016, за партију/е 

___________________. 

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

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
 
     Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране  

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 

Датум 

        М.П. 

        Потпис понуђача 
 

______________________ ________________________ 
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Образац 5 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 
 
 
На основу члана 75. став 2 и 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15, и 68/15), понуђач ______________________________________ 
 
_____________________________, са седиштем у ________________________ , ул.  
_______________________________бр. ___ , са матичним бројем ________________ под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу: 

 

                                                   
И З Ј А В А 

 
 
 
     Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 

понуде за услугу друмског превоза и услугу превоза отпада за партију:_______________ 

(навести број партије за коју подносите понуду),  поштовао све обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
 
    Овом Изјавом доказујемо испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне 

набавке, прописаног чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 

124/12, 14/15 и 68/15).  

 
 

 

Датум 

       М.П. 

Потпис понуђача  

______________________ ________________________ 

 

  
 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјава мора бити потписана за 

сваку партију за коју се подноси понуда. 
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6.т.1.Прилог Технички капацитет - Изјава понуђача за партију 1. 

 

Одговорно лице понуђача  даје следећу: 

ИЗЈАВУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у својству одговорног лица понуђача 
________________________________________Са седиштем_____________, Матични 
бр.__________________ изјављујем  да ћемо  у извршењу услуге ангажовати 3 камиона  
наведена у следећој табели  и да ћемо у случају потребе обезбедити адекватну замену о 
чему ћемо у најкраћем року информисати наручиоца и доставити доказну документацију 
испуњености овог додатног услова: 
 

Ред. 

бр. 
Возило /вучно возило 

Регистарска ознака 
Корисна 

носивост 

Опремљена  
ЕУРО6  мором 

Да / Не 

1.     

2.     

3.     

Корисна носивост камиона не мања од 25 Тона. 
Сва возила на дан подношења понуда имају важећу регистрацију и исправна су . Возила 
којима истекне регистрација у току важења уговора, иста биће обновљена и о томе ће 
наручилац бити информисан.  
Прилог ове изјаве су фотокопије саобраћајних дозвола и слике налепница о регистрацији 

возила. 

 

 

 

Датум 

       М.П. 

Потпис понуђача  

______________________ ________________________ 
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6.т.2. Прилог Технички капацитет - Изјава понуђача за партију 2. 

Одговорно лице понуђача  даје следећу: 

ИЗЈАВУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у својству одговорног лица понуђача 
________________________________________Са седиштем_____________, Матични 
бр.__________________ изјављујем  да ћемо  у извршењу услуге ангажовати 8 камиона са 
цистерном  минималне КН 25 Тона, наведена у следећој табели  и да ћемо у случају потребе 
обезбедити адекватну замену о чему ћемо у најкраћем року информисати наручиоца и 
доставити доказну документацију испуњености овог додатног услова: 
 

Ред. 

бр. 
Вучно возило  

камион са цистерном 
Регистарска ознака 

Корисна 

носив. 

Опремљена  
ЕУРО6  мором 

Да / Не 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Сва возила на дан подношења понуда имају важећу регистрацију и исправна су . Возила 
којима истекне регистрација у току важења уговора, иста биће обновљена и о томе ће 
наручилац бити информисан.  
Прилог ове изјаве су фотокопије саобраћајних дозвола и слике налепница о регистрацији 

возила. 

Доказ: Понуђач ће уз понуду доставити копију саобраћајних дозвола, са пратећом копијом 
Решења надлежног министарства са записником о инспекцијском прегледу о опремљености 
и оспособљености возила и списком регистарских ознака возила – у складу са чланом 42. 
Закона о превозу у друмском саобраћају за превоз мазута. 

Датум 

       М.П. 

Потпис понуђача  

______________________ ________________________  



39/105 ОП јавна набавка Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада по партијама ЈН бр. 

1.2.2/2016 

 

    

6.т.3.Прилог Технички капацитет - Изјава понуђача за партију 3. 

Одговорно лице понуђача  даје следећу: 

ИЗЈАВУ 

Под пумом материјалном и кривичном одговорношћу у својству одговорног лица понуђача 
________________________________________Са седиштем_____________, Матични 
бр.__________________ изјављујем  да ћемо  у извршењу услуге ангажовати 5 камиона 
корисне носивости по сваком не мање од 16 тона, наведена у следећој табели  и да ћемо у 
случају потребе обезбедити адекватну замену о чему ћемо у најкраћем року информисати 
наручиоца и доставити доказну документацију испуњености овог додатног услова: 
 

Ред. 

бр. 
Возило /вучно возило 

Регистарска ознака 
Корисна 

носив. 

Опремљена  
ЕУРО6  мором 

Да / Не 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Сва возила на дан подношења понуда имају важећу регистрацију и исправна су . Возила 
којима истекне регистрација у току важења уговора, иста биће обновљена и о томе ће 
наручилац бити информисан.  
Прилог ове изјаве су фотокопије саобраћајних дозвола и слике налепница о регистрацији 

возила. 

 

 

Датум 

       М.П. 

Потпис понуђача  

______________________ ________________________  
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6.т.4. Прилог Технички капацитет - Изјава понуђача за партију 4. 

Одговорно лице понуђача  даје следећу: 

ИЗЈАВУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у својству одговорног лица понуђача 
________________________________________Са седиштем_____________, Матични 
бр.__________________ изјављујем  да ћемо  у извршењу услуге ангажовати 2 камиона 
корисне носивости по камиону не мање од  16 тона , наведена у следећој табели  и да ћемо 
у случају потребе обезбедити адекватну замену о чему ћемо у најкраћем року информисати 
наручиоца и доставити доказну документацију испуњености овог додатног услова: 
 

Ред. 

бр. 
Возило /вучно возило 

Регистарска ознака 
Корисна 

носив. 

Опремљена  
ЕУРО6  мором 

Да / Не 

1.     

2.     

 

Сва возила на дан подношења понуда имају важећу регистрацију и исправна су . Возила 
којима истекне регистрација у току важења уговора, иста биће обновљена и о томе ће 
наручилац бити информисан.  
Прилог ове изјаве су фотокопије саобраћајних дозвола и слике налепница о регистрацији 

возила. 

Доказ: Понуђач ће уз понуду доставити копију саобраћајних дозвола 

 

 

 

Датум 

       М.П. 

Потпис понуђача  

______________________ ________________________  
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6.к.1. Прилог -Кадровски  капацитет - Изјава понуђача за партију 1. 

Одговорно лице понуђача  даје следећу: 

ИЗЈАВУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у својству одговорног лица понуђача 
________________________________________Са седиштем_____________, Матични 
бр.__________________ изјављујем  да ћемо  у извршењу услуге ангажовати: 
3 (три) возача  наведена у следећој табели  и да ћемо у случају потребе обезбедити 
адекватну замену о чему ћемо у најкраћем року информисати наручиоца и доставити 
доказну документацију испуњености овог додатног услова: 
 

Ред. 

бр. 
Име и презиме возача Возачка 

дозвола број 
Категорија. 

Основ 
ангажовања 

1.     

2.     

3.     

Сви возачи на дан подношења понуда имају важећу дозволу за управљање возилом 
одговарајуће категорије. Возачима којима истиче дозвола у току важења уговора исту ће 
благовремено обновити и о томе ће информисати наручиоца. Ако возачу са списка буде 
забрањено управљање возилом или буде спречен по било ком основу, ангажоваћемо другог 
возача и о томе обавестити наручиоца са прилогом доказа о испуњености услова. 
Прилог ове изјаве су фотокопије саобраћајних дозвола и слике налепница о регистрацији 

возила. 

Доказ: Уз понуду доставити копије: очитане возачке дозволе, уговора о раду (прихватају се и 

уговори о раду на неодређено или на одређено време, као и уговори закључени са возачима 

по члану 197 и 198 Закона о раду) и пријаве на осигурање возача по било ком од наведених 

уговора (основа ангажовања). 

 

Датум 

       М.П. 

Потпис понуђача  

______________________ ________________________ 
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6.к.2. Прилог -Кадровски  капацитет - Изјава понуђача за партију 2. 

Одговорно лице понуђача  даје следећу: 

ИЗЈАВУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у својству одговорног лица понуђача 
________________________________________Са седиштем_____________, Матични 
бр.__________________ изјављујем  да ћемо  у извршењу услуге ангажовати  
8 (осам) возача  наведених у следећој табели  и да ћемо у случају потребе обезбедити 
адекватну замену о чему ћемо у најкраћем року информисати наручиоца и доставити 
доказну документацију испуњености овог додатног услова: 
 

Ред. 

бр. 
Име и презиме возача Возачка 

дозвола број 
Категорија. Основ ангажовања 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Сви возачи на дан подношења понуда имају важећу дозволу за управљање возилом 
одговарајуће категорије. Возачима којима истиче дозвола у току важења уговора исту ће 
благовремено обновити и о томе ће информисати наручиоца. Ако возачу са списка буде 
забрањено управљање возилом или буде спречен по било ком основу, ангажоваћемо другог 
возача и о томе обавестити наручиоца са прилогом доказа о испуњености услова. 
Доказ: Уз понуду доставити копије: очитане возачке дозволе, уговора о раду (прихватају се и 

уговори о раду на неодређено или на одређено време, као и уговори закључени са возачима 

по члану 197 и 198 Закона о раду), пријаве на осигурање возача по било ком од наведених 

уговора (основа ангажовања). 

Датум 

       М.П. 
Потпис понуђача  

______________________ ________________________  
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6.к.3. Прилог -Кадровски  капацитет - Изјава понуђача за партију 3. 

Одговорно лице понуђача  даје следећу: 

ИЗЈАВУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у својству одговорног лица понуђача 
________________________________________Са седиштем_____________, Матични 
бр.__________________ изјављујем  да ћемо  у извршењу услуге ангажовати  
5 (пет) возача  наведених у следећој табели  и да ћемо у случају потребе обезбедити 
адекватну замену о чему ћемо у најкраћем року информисати наручиоца и доставити 
доказну документацију испуњености овог додатног услова: 
 

Ред. 

бр. 
Име и презиме возача Возачка 

дозвола број 
Категорија. Основ ангажовања 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Сви возачи на дан подношења понуда имају важећу дозволу за управљање возилом 
одговарајуће категорије. Возачима којима истиче дозвола у току важења уговора исту ће 
благовремено обновити и о томе ће информисати наручиоца. Ако возачу са списка буде 
забрањено управљање возилом или буде спречен по било ком основу, ангажоваћемо другог 
возача и о томе обавестити наручиоца са прилогом доказа о испуњености услова. 
Доказ: Уз понуду доставити копијуе:очитане возачке дозволе, уговора о раду прихватају се и 

уговори о раду на неодређено или на одређено време, као и уговори закључени са возачима 

по члану 197 и 198 Закона о раду) и пријаве на осигурање возача по било ком од наведених 

уговора (основа ангажовања). 

 

Датум 

       М.П. 

Потпис понуђача  

______________________ ________________________  
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6.к.4. Прилог -Кадровски  капацитет - Изјава понуђача за партију 4. 

Одговорно лице понуђача  даје следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у својству одговорног лица понуђача 
________________________________________Са седиштем_____________, Матични 
бр.__________________ изјављујем  да ћемо  у извршењу услуге ангажовати  
2 (два) возача  наведених у следећој табели  и да ћемо у случају потребе обезбедити 
адекватну замену о чему ћемо у најкраћем року информисати наручиоца и доставити 
доказну документацију испуњености овог додатног услова: 
 

Ред. 

Бр. 

Име и презиме возача Возачка 
дозвола број 

Категорија Основ ангажовања 

    1.     

2.     

Сви возачи на дан подношења понуда имају важећу дозволу за управљање возилом 
одговарајуће категорије. Возачима којима истиче дозвола у току важења уговора исту ће 
благовремено обновити и о томе ће информисати наручиоца. Ако возачу са списка буде 
забрањено управљање возилом или буде спречен по било ком основу, ангажоваћемо другог 
возача и о томе обавестити наручиоца са прилогом доказа о испуњености услова. 
Доказ: Уз понуду доставити копијуе: очитане возачке дозволе, уговора о раду (прихватају се и 

уговори о раду на неодређено или на одређено време, као и уговори закључени са возачима 

по члану 197 и 198 Закона о раду) и пријаве на осигурање возача по било ком од наведених 

уговора (основа ангажовања). 

 

 

Датум 

       М.П. 

Потпис понуђача  

______________________ ________________________  
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ПОТВРДА КУПЦА 

 

Образац 6. п. 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА  бр. 1.2.2/2016 

 
Назив наручиоца: Енергетика д.о.о.Крагујевац  
Адреса: Косовска 4А, 34000 Крагујевац  
Служба за контакт: Служба јавних набавки Енергетика д.о.о.  
E-mail адреса: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

 
 
П О Т В Р Д А 
 

 
 Потврђујемо да је понуђач ___________________________________________  у 

претходне три обрачунске године (2013; 2014 и 2015) вршио превоз који је у вези са 

предметном јавном набавком по уговору бр. ______________ који је 

закључен________201_ године, која одговара услузи која је понуђена по ЈН бр. 

1.2.2/2016 за партију _____________________________ (навести партију),  

 

Потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су  наведене 

услуге друмског превоза и услуге превоза отпада извршене   у наведеном износу, у 

уговореном року и квалитету без примедби корисника услуге.  

 
КОРИСНИК УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ТЕРЕТА 

 Датум: _______________ __________________________________ 
                                     
                                                                                Потпис овлашћеног лица 

м.п.         _____________________ 
 

 Образац попуњава, потписује и оверава корисник коме је извршена услуга превоза 

терета по  основу уговора 

 Овај образац копирати у потребном броју примерака (за сваког корисника 

понаособ) 



46/105 ОП јавна набавка Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада по партијама ЈН бр. 

1.2.2/2016 

 

 
7. МОДЕЛ УГОВОРА 

 
7.1.ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА И УСЛУГА ПРЕВОЗА ОТПАДА 
ЈН бр. 1.2.2/2016 

Прилог 1. 
 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
(за Партију 1) 

 
 
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде 

додељен уговор о јавној набавци. Модел уговора - понуђач попуњава * обележене делове. 

У случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно понуде са 

подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из 

групе понуђача, односно сви подизвођачи.  
 

 

Основ уговора:  
Попуњава Наручилац 
 

Број јавне набавке: 1.2.2/2016 

Датум објављивања јавне набавке на Порталу УЈН:  

Датум објављивања јавне набавке на интернет 

страници наручиоца: 

 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  

Понуда изабраног понуђача број: Бр._______од ________2016.год. 

  
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

 

1. Енергетика д.о.о. Косовска 4А, 34.000 Крагујевац, ПИБ :101576503, матични број : 

17006100, текући рачун: 205-211835-30 Комерцијална банка,   коју заступа директор Милан 

Ћировић (у даљем тексту: Корисник услуге) с једне стране и са друге стране 
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2. *_________________________________________________ (пословно име понуђача), са 

седиштем у*______________________,улица*___________________________________, 

ПИБ*_______________________, Матични број *__________________________, 

које заступа директор* ____________________________________(име и презиме)  / лице 

по овлашћењу _________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: вршилац услуге). 

 

Вршилац услуге наступа са подизвођачом / чланом групе: 

1) *_________________________________________________ (пословно име подизвођача / 

члана групе), са седиштем у*________________________________ 

,улица*__________________________________, ПИБ*_______________________, Матични 

број *__________________________, 

које заступа директор* __________________________________(име и презиме)  / лице по 

овлашћењу _________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: вршилац услуге). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу_______%, у делу 

*____________________________________________________________. 

 

2) *_________________________________________________ (пословно име подизвођача / 

члана групе), са седиштем у*________________________________ , 

улица*__________________________________, ПИБ*_______________________, Матични 

број *__________________________, 

које заступа директор* __________________________________(име и презиме)  / лице по 

овлашћењу *_________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: вршилац услуге). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу *_______% у делу 

*____________________________________________________________ . 

 

Чланови групе су, обавезе према наручиоцу у вршењу услуге превоза и међусобна права и 
обавезе, уредили  Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке број: * 
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___________________ од *________2016.године, који  је саставни део овог уговора.  
 
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Означено са (* ) попуњава понуђач – носилац посла. 
 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Вршилац услуге се обавезује да за рачун корисника услуге превоза терета врши сукцесивно 
по захтеву наручиоца преузимање и превоз терета - угља на релацији РМУ Боговина – 
Крагујевац, а у свему према условима и опису из усвојене Понуде вршиоца услуге бр. 
____________ од_________________године, која заједно са Обрасцем структуре понуђене 
цена, са осталом документацијом из Понуде и Конкурсном документацијом чини саставни 
део овог уговора. 
 
 
ЦЕНА 
 

Члан 2. 
 
Вредност уговорених услуга из члана 1. Овог уговора износи____________________ динара 
(Словима:_________________________________________________________), без ПДВ-а, 
односно ___________________динара (словима: _____________________________________ 
 
___________________________________________) са ПДВ-ом. 
 
Јединичне цене утврђене су у Понуди, у Обрасцу структуре понуђене цене по тони за услугу 
превоза угља на релацији РМУ Боговина – Крагујевац: 
 

 
У цене су урачунати сви трошкови неоходни за извршење предметне услуге (преузимање, 
трошкови транспорта, осигурања терета који се превози, истовара, испоруке и сви остали 
зависни трошкови.) 

 

 

Број партије 
Назив партије 

Јединична цена 

РСД  по тони без 

ПДВ-а 

 

Укупна понуђена  

цена РСД  без ПДВ-а 

 за 5.000 Тона 

 
Партија 1 

Услуге превоза терета -  угља на 
релацији РМУ Боговина – 
Крагујевац 5000 тона  
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Уговорена јединична цена по тони терета  из Понуде и Обрасца структуре цена са упутством 
како да се попуни,  је фиксна за време важења уговора. 
Исказане количине терета који се превози (5.000 Тона) су оквирне и одређене су на основу 
досадашње потрошње. Током реализације уговора може доћи до одступања у односу на 
исказане услуге превоза  у границама прописаним законом. 
 
 
ПРОМЕНА ЦЕНА 

Члан 3. 
 

Уговорена јединична цена може се мењати на писани захтев уговорне стране само у случају 

промене (повећања или смањења) цена погонског горива на тржишту Републике Србије  које 

имају утицаја на пружање предметне услуге, под условом да је набавна цена погонског 

горива за најмање 5%  већа у односу на  цену која је важила на дан закључења уговора. 

Цена погонског горива у Републици Србији, за возила која превозе терет по овом Уговору, на 

дан закључења уговора је_____________________ РСД. 

Трошкови погонског горива зависе од пораста или смањења цене горива на тржишту и 
утицаће на промену цена у току уговорног периода, цене осталих параметара су фиксне.   
До корекције јединичних  цена услуга које су предмет овог уговора може доћи уз сагласност 
обе уговорне стране, само за износ смањења, или повећања трошкова за погонско гориво по 
тони терета, о чему ће се сачинити анекс овог уговора. 
Друга уговорна страна је дужна да одговор на захтев за промену цена из члана 2. Овог 
Уговора,  достави у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема захтева из става 1 овог 
члана, за промену цене. 
Ценe услуга превоза могу се мењати искључиво уз писмену сагласност друге уговорне 
стране на захтев за промену цена, осим у случају када Вршилац услуге смањује цене, о чему 
обавештава Корисника. 
Погонско гориво учествује са *_________% у укупној јединичној цени по тони за превоз на 
релацији РМУ Боговина – Крагујевац. 
Уговорне стране су сагласне да је могућа промена цена само за удео који је подложан 
промени исказан у осенченом пољу колона 4 као трошак погонског горива у Обрасцу 
структуре јединичне цене: 
 

 
Број 

партије 
УСЛУГЕ 

Структура трошка у јединичној 
цени услуге превоза терета 
без ПДВ-а по Тони  

Износ РСД % учешћа 

1 2 3 4 5 

 
Партија 

1 

 

Услуге  превоза терета-  
угља на релацији РМУ  
Боговина - Крагујевац 

Трошкови погонског горива * * 

Мазива и остало потрошно * * 

Трошкови радне снаге * * 

Остали трошкови и профит * * 

Јединична цена РСД без ПДВ-а по Тони  * 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

 
Члан 5. 

 
Корисник услуге обавезује се, да Вршиоцу услуга исплати извршене услуге превоза, на 
рачун бр._______________________________________________ отворен код пословне 
банке:_____________________________________________, сукцесивно према достављеним 
фактурама,у року од  ___ дана, од дана пријема исправне фактуре са превозним листама и 
отпремницама потписаних о стране Корисника услуге и овлашћеног представника Вршиоца 
услуге. 
Корисник услуге  има право да достављену фактуру  врати на корекцију Пружаоцу услуге. 
уколико провером утврди да иста није испостављена  у складу са јединичним ценама 
дефинисаним овим уговором, није уписана тачна количина превезеног терета или садржи 
друге недостатке,  уз обавезу Вршиоца услуге  да достави  нову исправну  Фактуру, од дана 
пријема исправне фактуре рачуна се уговорени рок плаћања. 
За кашњење у плаћању продавац има право на законску камату.  
 

РОКОВИ  И НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Члан 6. 

 
Вршилац услуге превоза се обавезује да услуге превоза извршава и изврши како је 
уговорено и према правилима посла.  
За обрачун количине превезеног угља меродавно је мерење на  ваги наручиоца "Енергетика" 
д.о.о. 
Вршилац услуге се обавезује да током уговореног периода, сукцесивно врши услугу превоза 
терета из чл. 2. овог уговора према исказаним захтевима и потребама Корисника, 
конкретизованим у захтеву за сваку појединачну услугу превоза, а максимално до обима и 
количине наведених у техничкој спецификацији конкурсне документације за предметни 
поступак.  
Превоз мора бити извршен најкасније у року од 24 сата од слања захтева-наруџбенице 
факсом или мејлом), а у хитним-изузетним случајевима и телефоном. 
Вршилац услуге је дужан је да услугу превоза изврши у складу са овим уговором, 
квалитетно. Пружена услуга мора у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним 
за ову врсту услуга у Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим прописима и 
стандардима квалитета. 
Уколико  Вршилац  услуге из било којих разлога престане да пружа услугу у периоду дужем 
од 3 дана корисник има право да ангажује другог превозника за превоз по цени која је у 
оквиру тржишних, а Вршилац  услуга је дужан да му надокнади штету (разлика између 
плаћене цене и уговорене цене превоза). 
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ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА УСЛУГА 

Члан 7. 
 

Обавезе Вршиоца услуга су: 

 Да изврши услугу која је предмет овог уговора у свему према техничкој спецификацији 
и другим захтевима из Конкурсне документације; 

 Да  услугу превоза врши  возилима који испуњавају прописане стандарде за превоз 

добара која су предмет превоза; 

 Да обезбеди минимум 3 (три) камиона за превоз угља корисне носивости не мање од 
25 тона терета; 

 Да обезбеди минимум 3 (три) возача за управљање камионима, са возачком дозволом 
одговарајуће категорије;  

 Да превезе и истовари 5.000 тона угља на релацији са складишта РМУ Боговина до 
складишта – депоније наручиоца; 

 Да ажурно при истовару предаје пропратну документацију која прати терет који се 
превози; 

 Да прати мерења утоварених камиона са угљем у руднику и на ваги „Енергетика“ 
д.о.о.- Корисника услуге  

 Да уговорене обавезе обавља у уговореним роковима, ефикасно, квалитетно и 
професионално водећи рачуна о пословним интересима и угледу наручиоца; 

 Да у најкраћем року по захтеву корисника отклони све уочене недостатке и 
неправилности; 

 Да осигура и обезбеди терет који превози, и да у току превоза поступа са истим у 
складу са прописаним правилима у Правилнику о начину смештаја терета, његовог 
обезбеђења и означавања СЛ. гласник РС бр. 13/13 и другим важећим актима; 

 Да у случају губитка терета или дела терета у току превоза, надокнади кориснику 
услуга стварну штету у висини тржишне цене изгубљеног терета по којој је терет 
набављен, без одлагања у року од 20 (двадесет) дана од дана утврђивања штете; 

 Да извршава и све друге уговорне обавезе по овом уговору у складу са важећим 
прописима. 
 

 
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ 
 

Члан 8. 
Обавезе корисника услуге: 

 Да одреди лице за праћење реализације овог уговора; 

 Да омогући Вршиоцу услуге несметан улаз камиона на место истовара  у „круг“ 
Корисника услуге, без задржавања, или са минималним задржавањем и истовар; 

 Да приликом пријема терета који је предмет превоза утврди да ли је услуга превоза 
терета извршена у складу са одредбама овог Уговора и да изврши мерење; 

 Да при истовару преузме и провери пропратну документацију која прати терет који се 
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превози; 

 Да организује по потреби састанке на којима ће уговорне стране изнети уочене ризике 
који утичу на квалитет услуге и испуњење уговорних обавеза у циљу благовременог 
отклањања; 

 Да по захтеву информише Вршиоца о свим елементима битним за квалитетно 
извршавање услуге која је предмет овог уговора. 

 
 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 9. 

 

Вршилац  услуге је дужан да услугу врши у складу са важећим стандардима квалитета који 

одговарају прописима. 

Вршилац  услуге преузима одговорност за  квалитет, квантитет и исправност терета који је 

предмет превоза. 

У случају било каквог губитка терета у току превоза одговоран је Вршилац услуге и дужан је 

да надокнади штету.  

Вршилац услуге одговара Кориснику услуге за квалитет пружене услуге. Уколико наступе 

промене у квалитету пружене услуге, као последица неправилног  односа Корисника услуга 

из члана 1. овог уговора, Вршилац услуге  се ослобађа одговорности. 

  
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 10. 
  
Вршилац услуге обавезује се да у тренутку закључења уговора Кориснику преда једну 

бланко соло меницу регистровану , потписану и печатом оверену од стране овлашћеног 

лица са обрасцем меничног писма: попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и 

печатом овереним, овлашћење за корисника бланко соло менице, фотокопију картона 

депонованих потписа овереним печатом банке и копијом захтева за регистрацију меница, 

овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као 

средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи *__________________________ динара. 
 
Рок важења меничног овлашћења је петнаест дана дужи од дана истека рока за коначно 

извршење посла. 

Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да Вршилац услуге - 

превозник не изврши дату услугу превоза у свему према понуди односно ако не изврши 
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уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситацијама када 

Превозник не поштује уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: 

неиспорука добара која су предмет превоза, делимична испорука добара која су предмет 

превоза, кашњење, ангажовање као подизвођача лице које није навео у понуда и у другим 

случајевима. 

Aко не наступе околности наведене у претходном ставу, Наручилац се обавезује да меницу 

из става 1. овог члана Вршиоцу услуге врати по претходно поднетом писаном захтеву у 

року не дужем од 15 дана. 
 
 
ОТКАЗ УГОВОРА 

Члан 11. 

 
Свака уговорна страна може отказати уговор из оправданих разлога, који није било могуће 

предвидети у моменту потписивања Уговора.. 

Уговорне стране су сагласне да отказни рок у случају из става 1. овог члана уговора износи 

15 дана и тече од дана достављања писменог обавештења o отказу и доказа о његовој 

оправданости. Уколико било која уговорна страна откаже уговор без оправданог, односно 

објективног и доказивог разлога, друга уговорна страна има право да на име штете због 

неоправданог отказа наплати 10% од укупне вредности уговора. 

 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 12. 

Вршилац услуга  је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током 

важења уговора и да достави доказе. 

 
Члан 13. 

 

При евентуалним променама, изменама уговора након закључења и сачињавања анекса 

уговора наручилац ће поступити у свему у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

У случају да се укаже потреба превоза веће количине терета услед потребе за продужење 
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уговореног рока до окончања започетог отвореног поступка јавне набавке али не дуже од 90 

дана од истека важности уговора или уколико наступе непредвиђене околности које није 

могуће отклонити на други начин,  уговорне стране ће уговорити превоз Анексом под  

условима из овог Уговора поштујући сва ограничења дефинисана чланом 115 ЗЈН. 

Уговорне стране су сагласне да могу извршити исправку евентуалних накнадно уочених 

техничких грешака у садржини овог уговора, које не утичу на битне елементе уговора.  

ВИША СИЛА 

    Члан 14. 

 

 Уколико наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 

и 44/99) a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 

уговором, 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 уговору и који нису могли бити спречени од стране 

погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти 

(забрана промета увоза и извоза) и сл. 
 
Страна у уговору погођена вишом силом, одмах по сазнању ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 
О наведеном уговорне стране треба да постигну писану сагласност. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. годину („Сл. 

гласник РС“, број 103/2016). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2016. години, вршиће се 

до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује 

буџет за 2016. годину. 

За део реализације уговора који се односи на 2017. годину, реализација уговора зависиће од 

обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. годину. У 

супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Корисника услуге. 
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Члан 16. 
 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Саставни део уговора је целокупна понуда по којој је додељен уговор 

Бр:___________________ са свим обрасцима и прилозима и Конкурсна документација са 

свим изменама и допунама уколико је истих било. 

 

Члан 17. 
 
Овај уговор ступа на снагу даном испуњења оба услова- потписивање обе уговорне стране, 

и достављање средства обезбеђења, а почиње да се примењује од _____.2016. године.  

Овај уговор важии  до 30.04.2017. године 
Корисник  и Вршилац могу се пре истека важности овог Уговора, а услед повећања обима 
предмета набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс уговора, без спровођења 
поступка јавне набавке, с тим да вредност повећаног обима по уговореним јединичној цени, 
не може прећи више од 5% вредности овог Уговора без ПДВ-а. 
  

Члан 18. 
 

Све евентуалне спорове у току реализације уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Крагујевцу. 

Члан 19. 

 

     Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну. 
 
 
 
      ПОНУЂАЧ:                                               НАРУЧИЛАЦ: 

  (Превозник)    М.П.                                                                        (Корисник услуге)  М.П. 

 

__________________                                                                  __________________ 
 
  Члан групе   М.П. 
 
__________________ 
 
  Члан групе   М.П. 
 
__________________ 
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7.2. ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА И УСЛУГА ПРЕВОЗА ОТПАДА ЈН 
бр. 1.2.2/2016 

Прилог 2. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
(за Партију 2) 

 
 
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде 

додељен уговор о јавној набавци. Модел уговора - понуђач попуњава * обележене делове. 

У случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно понуде са 

подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из 

групе понуђача, односно сви подизвођачи.  

 

Основ уговора:  
Попуњава Наручилац 
 

Број јавне набавке: 1.2.2/2016 

Датум објављивања јавне набавке на Порталу УЈН:  

Датум објављивања јавне набавке на интернет 

страници наручиоца: 

 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  

Понуда изабраног понуђача број: Бр._______од ________2016.год. 

  
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

1. Енергетика д.о.о. Косовска 4А, 34.000 Крагујевац, ПИБ :101576503, матични број : 

17006100, текући рачун: 205-211835-30 Комерцијална банка,  коју заступа директор Милан 

Ћировић (у даљем тексту: Корисник услуге) с једне стране и са друге стране 
 
 
2. *_________________________________________________ (пословно име понуђача), са 

седиштем у*______________________,улица*___________________________________, 

ПИБ*_______________________, Матични број *__________________________, 
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које заступа директор* ____________________________________(име и презиме)  / лице 

по овлашћењу _________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: Вришлац услуге) 

 

Вршилац услуге  наступа са подизвођачом / чланом групе: 

1) *_________________________________________________ (пословно име подизвођача / 

члана групе), са седиштем у*________________________________ 

улица*__________________________________, ПИБ*_______________________, Матични 

број *__________________________, 

које заступа директор* __________________________________(име и презиме)  / лице по 

овлашћењу _________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: Вршилац услуге). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу/ члану групе 

_______%, у делу *____________________________________________________________. 

 

2) *_________________________________________________ (пословно име подизвођача / 

члана групе), са седиштем у*________________________________ , 

улица*__________________________________, ПИБ*_______________________, Матични 

број *__________________________, 

које  заступа директор* __________________________________(име и презиме)  / лице по 

овлашћењу *_________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: вршилац услуге). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу / члану групе 

*_______% у делу *____________________________________________________________  

 

Чланови групе су, обавезе према наручиоцу у вршењу услуге превоза и међусобна права и 
обавезе, уредили  Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * 
___________________ од *________2016.године, који  је саставни део овог уговора.  
 
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Означено са (* ) попуњава понуђач – носилац посла. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 
Вршилац услуге се обавезује да за рачун корисника услуге превоза терета врши сукцесивно 
по динамици која се усагласи са Корисником услуге за  преузимање и превоз терета - мазута 
на релацији Рафинерија нафте Панчево – Крагујевац, а у свему према условима и опису из 
усвојене Понуде Вршиоца услуге бр. ____________ од_________________године, која 
заједно са Обрасцем структуре понуђене цена, са осталом документацијом из Понуде и 
Конкурсном документацијом чини саставни део овог уговора. 
 
ЦЕНА 
 

Члан 2. 
 
Вредност уговорених услуга из члана 1. Овог уговора износи____________________ динара 
(Словима:_________________________________________________________), без ПДВ-а, 
односно ___________________динара (словима: _____________________________________ 
 
___________________________________________) са ПДВ-ом. 
 
Јединичне цене утврђене су у Понуди, у Обрасцу структуре понуђене цене по тони за услугу 
превоза мазута на релацији Рафинерија нафте Панчево – Крагујевац: 
 

 
У цене су урачунати сви трошкови неоходни за извршење предмнетне услуге (преузимање, 
трошкови транспорта, осигурања терета који се превози, истовара, испоруке и сви остали 
зависни трошкови.) 
Уговорена јединична цена по тони терета  из Понуде и Обрасца структуре цена са упутством 
како да се попуни,  је фиксна за време важења уговора. 
Исказане количине терета који се превози (11.000 Тона) су оквирне и одређене су на основу 
досадашње потрошње. Током реализације уговора може доћи до одступања у односу на 
исказане услуге превоза  у границама прописаним законом. 
Накнада за улазак у рафинерију, еколошка накнада и путарина пада на терет Вршиоца 
услуге.  
 

 

 

Број партије 
Назив партије 

Јединична цена 

РСД  по тони без 

ПДВ-а 

 

Укупна понуђена  

цена РСД  без ПДВ-а 

 за 11.000 Тона 

 
Партија 2 

Услуге превоза  терета- мазута на 
релацији рафинерија нафте 
Панчево – Крагујевац 
11.000 тона  
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ПРОМЕНА ЦЕНА 

Члан 3. 
 

Уговорена јединична цена може се мењати на писани захтев уговорне стране само у случају 

промене (повећања или смањења) цена погонског горива на тржишту Републике Србије  које 

имају утицаја на пружање предметне услуге, под условом да је набавна цена погонског 

горива за најмање 5%  већа у односу на  цену која је важила на дан закључења уговора. 

Цена погонског горива у Републици Србији, за возила која превозе терет по овом Уговору, на 

дан закључења уговора је_____________________ РСД. 

Трошкови погонског горива зависе од пораста или смањења цене горива на тржишту и 

утицаће на промену цена у току уговорног периода, цене осталих параметара су фиксне.   
До корекције јединичних  цена услуга које су предмет овог уговора може доћи уз сагласност 
обе уговорне стране, само за износ смањења, или повећања трошкова за погонско гориво по 
тони терета, о чему ће се сачинити анекс овог уговора. 
Друга уговорна страна је дужна да одговор на захтев за промену цена из члана 2. Овог 
Уговора,  достави у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема захтева из става 1 овог 
члана, за промену цене. 
Ценe услуга превоза могу се мењати искључиво уз писмену сагласност друге уговорне 
стране на захтев за промену цена, осим у случају када Вршилац услуге смањује цене, о чему 
обавештава Корисника. 
Погонско гориво учествује са *_________% у укупној јединичној цени по тони за превоз на 
релацији Рафинерија нафте Панчево – Крагујевац. 
Уговорне стране су сагласне да је могућа промена цена само за удео који је подложан 
промени исказан у осенченом пољу колона 4 као трошак погонског горива у Обрасцу 
структуре јединичне цене: 
 

 
Број 

партије 
УСЛУГЕ 

Структура трошка у јединичној 
цени услуге превоза терета 
без ПДВ-а по Тони  

Износ РСД % учешћа 

1 2 3 4 5 

Партија 
2 

Услуге  превоза терета-  
мазута на релацији 
Рафинерија нафте 
Панчево- Крагујевац 

Трошкови погонског горива * * 

Мазива и остало потрошно * * 

Трошкови радне снаге * * 

Остали трошкови и профит * * 

Јединична цена РСД без ПДВ-а по Тони  * 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

 
Члан 5. 

 
Корисник услуге обавезује се, да Вршиоцу услуга исплати извршене услуге превоза, на 
рачун бр._______________________________________________ отворен код пословне 
банке:_____________________________________________, сукцесивно према достављеним 
фактурама, у року од  ___ дана, од дана пријема исправне фактуре са превозним листама и 
отпремницама потписаних о стране Корисника услуге и овлашћеног представника Вршиоца 
услуге. 
Корисник услуге  има право да достављену фактуру  врати на корекцију Вршиоцу услуге. 
уколико провером утврди да иста није испостављена  у складу са јединичним ценама 
дефинисаним овим уговором, није уписана тачна количина превезеног терета или садржи 
друге недостатке,  уз обавезу Вршиоца услуге  да достави  нову исправну  Фактуру, од дана 
пријема исправне фактуре рачуна се уговорени рок плаћања. 
За кашњење у плаћању продавац има право на законску камату.  
 

РОКОВИ  И НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 6. 

 
Вршилац услуге превоза се обавезује да услуге превоза извршава и изврши како је 
уговорено и према правилима посла.  
За обрачун количине превезеног мазута меродавно је мерење на  ваги наручиоца 
"Енергетика" д.о.о. 
Вршилац услуге се обавезује да током уговореног периода, сукцесивно врши услугу превоза 
терета из чл. 2. овог уговора према исказаним захтевима и потребама Корисника, 
конкретизованим у захтеву за сваку појединачну услугу превоза, а максимално до обима и 
количине наведених у техничкој спецификацији конкурсне документације, а према потребама 
корисника, за предметни поступак.  
Превоз мора бити најављен 12 сати пре отпочињања, а извршен најкасније у року од 24 сата 
од слања захтева-наруџбенице факсом или мејлом), а у хитним-изузетним случајевима и 
телефоном. 
Вршилац услуге је дужан је да услугу превоза изврши у складу са овим уговором, 
квалитетно. Пружена услуга мора у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним 
за ову врсту услуга у Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим прописима и 
стандардима квалитета. 
Уколико  Вршилац  услуге из било којих разлога престане да пружа услугу у периоду дужем 
од 3 дана корисник има право да ангажује другог превозника за превоз по цени која је у 
оквиру тржишних, а Вршилац  услуга је дужан да му надокнади штету (разлика између 
плаћене цене и уговорене цене превоза). 
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ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА УСЛУГА 

 
Члан 7. 

 
Обавезе Вршиоца услуга су: 

 Да изврши услугу која је предмет овог уговора у свему према техничкој спецификацији 
и другим захтевима из Конкурсне документације; 

 Да  услугу превоза врши  возилима цистернама  који испуњавају прописане стандарде 

за превоз добара која су предмет превоза; 

 Да обезбеди минимум 8 (осам)  камиона цистерни за превоз мазута  корисне 
носивости не мање од 25 тона терета; 

 Да обезбеди минимум 8 (осам) возача за управљање камионима цистернама, са 
возачком дозволом, који су оспособљени за управљање возилима која превозе опасне 
материје, одговарајуће категорије;  

 Да у складу са потребама корисника, уточи, превезе и источи 11.000 тона мазута fco 
"Енергетика"д.о.о., истакање у котларнице на ВМЛ (ван-матичне локације по налогу 
корисника) и матичној локацији.; 

 Да ажурно при истакању предаје пропратну документацију која прати терет који се 
превози; 

 Да прати мерења утоварених цистерни са мазутом у рафинерији и на ваги 
„Енергетика“ д.о,о.- Корисника услуге  

 Да уговорене обавезе обавља у уговореним роковима, ефикасно, квалитетно и 
професионално водећи рачуна о пословним интересима и угледу корисника; 

 Да у најкраћем року по захтеву корисника отклони све уочене недостатке и 
неправилности; 

 Да осигура и обезбеди терет терет који превози, и да у току превоза поступа са истим 
у складу са одредбама Закона о транспорту опасног терета Службени гласник 
Републике Србије бр. 88/2010; 

 Да у случају губитка терета или дела терета  или било каквог екцеса у току превоза, 
надокнади трећим лицима учињену штету и кориснику услуга стварну штету у висини 
тржишне цене изгубљеног терета, без одлагања у року од 20 (двадесет) дана од дана 
утврђивања штете; 

 Да извршава и све друге уговорне обавезе по овом уговору у складу са важећим 
прописима. 

 
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ 
 

Члан 8. 
Обавезе корисника услуге: 

 Да одреди лице за праћење реализације овог уговора; 

 Да омогући Вршиоцу услуге несметан улаз камиона на место истовара  у „круг“ 
Корисника услуге, без задржавања, или са минималним задржавањем и истовар; 
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 Да приликом пријема терета који је предмет превоза утврди да ли је услуга превоза 
терета извршена у складу са одредбама овог Уговора и да изврши мерење; 

 Да при истовару преузме и провери пропратну документацију која прати терет који се 
превози; 

 Да организује по потреби састанке на којима ће уговорне стране изнети уочене ризике 
који утичу на квалитет услуге и испуњење уговорних обавеза у циљу благовременог 
отклањања; 

 Да по захтеву информише Вршиоца о свим елементима битним за квалитетно 
извршавање услуге која је предмет овог уговора. 

 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 9. 

 

Вршилац  услуге је дужан да услугу врши у складу са важећим стандардима квалитета који 

одговарају прописима. 

Вршилац  услуге преузима одговорност за  квалитет, квантитет и исправност терета који је 

предмет превоза. 

У случају било каквог губитка терета у току превоза одговоран је Вршилац услуге и дужан је 

да надокнади штету.  

Вршилац услуге одговара Кориснику услуге за квалитет пружене услуге. Уколико наступе 

промене у квалитету пружене услуге, као последица неправилног  односа Корисника услуга 

из члана 1. овог уговора, Вршилац услуге  се ослобађа одговорности. 

  
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 
  
Вршилац услуге обавезује се да у тренутку закључења уговора Кориснику преда једну 

бланко соло меницу регистровану , потписану и печатом оверену од стране овлашћеног 

лица са обрасцем меничног писма: попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и 

печатом овереним, овлашћење за корисника бланко соло менице, фотокопију картона 

депонованих потписа овереним печатом банке и копијом захтева за регистрацију меница, 

овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као 

средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи *__________________________ динара. 
 
Рок важења меничног овлашћења је петнаест дана дужи од дана истека рока за коначно 

извршење посла. 

Корисник ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да Вршилац услуге - 

превозник не изврши дату услугу превоза у свему према понуди односно ако не изврши 
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уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Корисник  има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситацијама када 

Превозник не поштује уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: 

неиспорука добара која су предмет превоза, делимична испорука добара која су предмет 

превоза, кашњење, ангажовање као подизвођача лице које није навео у понуди и у другим 

случајевима. 

Aко не наступе околности наведене у претходном ставу, Корисник  се обавезује да меницу 

из става 1. овог члана Вршиоцу услуге врати по претходно поднетом писаном захтеву у року 

не дужем од 15 дана. 
 
 
ОТКАЗ УГОВОРА 

Члан 11. 

 
Свака уговорна страна може отказати уговор из оправданих разлога, који није било могуће 

предвидети у моменту потписивања Уговора.. 

Уговорне стране су сагласне да отказни рок у случају из става 1. овог члана уговора износи 

15 дана и тече од дана достављања писменог обавештења o отказу и доказа о његовој 

оправданости. Уколико било која уговорна страна откаже уговор без оправданог, односно 

објективног и доказивог разлога, друга уговорна страна има право да на име штете због 

неоправданог отказа наплати 10% од укупне вредности уговора. 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 12. 

Вршилац услуга  је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током 

важења уговора и да достави доказе. 

 
Члан 13. 

 

При евентуалним променама, изменама уговора након закључења и сачињавања анекса 

уговора наручилац ће поступити у свему у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

У случају да се укаже потреба превоза веће количине терета услед потребе за продужење 

уговореног рока до окончања започетог отвореног поступка јавне набавке али не дуже од 90 
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дана од истека важности уговора или уколико наступе непредвиђене околности које није 

могуће отклонити на други начин,  уговорне стране ће уговорити превоз Анексом под  

условима из овог Уговора поштујући сва ограничења дефинисана чланом 115 ЗЈН. 

Уговорне стране су сагласне да могу извршити исправку евентуалних накнадно уочених 

техничких грешака у садржини овог уговора, које не утичу на битне елементе уговора.  

ВИША СИЛА 

    Члан 14. 

 

 Уколико наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 

и 44/99) a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 

уговором, 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 уговору и који нису могли бити спречени од стране 

погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти 

(забрана промета увоза и извоза) и сл. 
 
Страна у уговору погођена вишом силом, одмах по сазнању ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 
О наведеном уговорне стране треба да постигну писану сагласност. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. годину („Сл. 

гласник РС“, број 103/2016). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2016. години, вршиће се 

до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује 

буџет за 2016. годину. 

За део реализације уговора који се односи на 2017. годину, реализација уговора зависиће од 

обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. годину. У 

супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Корисника услуге. 
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Члан 16. 
 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Саставни део уговора је целокупна понуда по којој је додељен уговор 

Бр:___________________ са свим обрасцима и прилозима и Конкурсна документација са 

свим изменама и допунама уколико је истих било. 

 

Члан 17. 
 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања средства 

обезбеђења, а почиње да се примењује од _____.2016. године и траје до утрошка 

планираног износа од _________________________________________ РСД 

(словима:________________________________________________________________). 

Корисник  и Вршилац могу се пре истека важности овог Уговора, а услед повећања обима 
предмета набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс уговора, без спровођења 
поступка јавне набавке, с тим да вредност повећаног обима по уговореној јединичној цени, 
не може прећи више од 5% вредности овог Уговора без ПДВ-а. 
  

Члан 18. 
 

Све евентуалне спорове у току реализације уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Крагујевцу. 

Члан 19. 

 

     Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну. 
 
      ПОНУЂАЧ:                НАРУЧИЛАЦ: 
 

    (Превозник)    М.П.                                                                           (Корисник услуге)     М.П. 

 

__________________                                                                       ___________________ 

  Члан групе   М.П.      
 
__________________ 
 
  Члан групе   М.П. 
 
__________________ 
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7.3. ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА И УСЛУГА ПРЕВОЗА ОТПАДА ЈН 
бр. 1.2.2/2016 

 Прилог 3. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
(за Партију 3) 

 
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде 

додељен уговор о јавној набавци. Модел уговора - понуђач попуњава * обележене делове. 

У случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно понуде са 

подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из 

групе понуђача, односно сви подизвођачи.  

 

Основ уговора:  
Попуњава Наручилац 
 

Број јавне набавке: 1.2.2/2016 

Датум објављивања јавне набавке на Порталу УЈН:  

Датум објављивања јавне набавке на интернет 

страници наручиоца: 

 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  

Понуда изабраног понуђача број: Бр._______од ________2016.год. 

  
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

1. Енергетика д.о.о. Косовска 4А, 34.000 Крагујевац, ПИБ :101576503, матични број : 

17006100, текући рачун: 205-211835-30 Комерцијална банка ,  коју заступа директор Милан 

Ћировић (у даљем тексту: Корисник услуге) с једне стране и са друге стране 
 
 
2. *_________________________________________________ (пословно име понуђача), са 

седиштем у*______________________,улица*___________________________________, 

ПИБ*_______________________, Матични број *__________________________, 

које заступа директор* ____________________________________(име и презиме)  / лице 
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по овлашћењу _________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: врилац услуге). 

Вршилац услуге аступа са подизвођачом / чланом групе: 

1) *_________________________________________________ (пословно име подизвођача / 

члана групе), са седиштем у*________________________________ 

,улица*__________________________________, ПИБ*_______________________, Матични 

број *__________________________, 

које заступа директор* __________________________________(име и презиме)  / лице по 

овлашћењу _________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: вршилац услуге). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу_______%, у делу 

*____________________________________________________________. 

 

2) *_________________________________________________ (пословно име подизвођача / 

члана групе), са седиштем у*________________________________ , 

улица*__________________________________, ПИБ*_______________________, Матични 

број *__________________________, 

које заступа директор* __________________________________(име и презиме)  / лице по 

овлашћењу *_________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: вршилац услуге). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу *_______% у делу 

*____________________________________________________________ . 

 

Чланови групе су, обавезе према наручиоцу у вршењу услуге превоза и међусобна права и 
обавезе, уредили  Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * 
___________________ од *________2016.године, који  је саставни део овог уговора.  
 
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Означено са (* ) попуњава понуђач – носилац посла. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Вршилац услуге се обавезује да у периоду од 4.10.2016 до 31.05.2017 године, од  корисника 
услуге преузме и превезе пепео и шљаку континуирано током грејне сезоне и то 
свакодневно, као и након завршетка грејне сезоне по указаној потреби. 
Преузимање ће се обављати по динамици коју одреди корисник услуге, на позив 
"Енергетика“ д.о.о. у првој и другој смени, тако да испражњеност бункера обезбеђује 
континуитет производње топлотне енергије.  
Пражњење камиона ће се обавити на локацији/ма у пречнику од 20 км од „Енергетика“ д.о.о.   
Корисник услуге  је у обавези да одреди локацију за истовар, као и све потребне дозволе. 

Корисник превоза је у обавези да врши мерење на ваги "Енергетика" д.о.о. и води 

евиденцију превезених количина на основу којих ће се вршити фактурисање од стране 

вршиоца услуге.Вршилац услугу пружа у свему према условима и опису из Обрасца 1. 

Врста, техничке карактеристике и усвојене Понуде Вршиоца услуге бр. ____________ 

од_________________године, која заједно са Обрасцем структуре понуђене цена, са 

осталом документацијом из Понуде и Конкурсном документацијом чини саставни део овог 

уговора. 

ЦЕНА 
Члан 2. 

 
Вредност уговорених услуга из члана 1. Овог уговора износи____________________ динара 
(Словима:_________________________________________________________), без ПДВ-а, 
односно ___________________динара (словима: _____________________________________ 
 
___________________________________________) са ПДВ-ом. 
Јединичне цене утврђене су у Понуди, у Обрасцу структуре понуђене цене по тони за услугу 
превоза пепела  и шљаке до места истовара у пречнику до 20 км: 
 

 

 

 

Број партије 
Назив партије 

Јединична цена 

РСД  по тони без 

ПДВ-а 

 

Укупна понуђена  

цена РСД  без ПДВ-а 

 за 30.000 Тона 

 
Партија 3 

Услуге превоза терета - пепела и 
шљаке од Енергетика д.о.о. до 
места истовара у пречнику од 20км 

30.000 тона 
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У цене су урачунати сви трошкови неоходни за извршење предметне услуге (преузимање, 
трошкови транспорта, осигурања терета који се превози, истовара, испоруке и сви остали 
зависни трошкови.) 
Уговорена јединична цена по тони терета  из Понуде и Обрасца структуре цена са упутством 
како да се попуни,  је фиксна за време важења уговора. 
Исказане количине терета који се превози (30.000 Тона) су оквирне и одређене су на основу 
досадашње потрошње. Током реализације уговора може доћи до одступања у односу на 
исказане услуге превоза  у границама прописаним законом. 
 
ПРОМЕНА ЦЕНА 

Члан 3. 
 

Уговорена јединична цена може се мењати на писани захтев уговорне стране само у случају 

промене (повећања или смањења) цена погонског горива на тржишту Републике Србије  које 

имају утицаја на пружање предметне услуге, под условом да је набавна цена погонског 

горива за најмање 5%  већа у односу на  цену која је важила на дан закључења уговора. 

Цена погонског горива у Републици Србији, за возила која превозе терет по овом Уговору, на 

дан закључења уговора је_____________________ РСД. 

Трошкови погонског горива зависе од пораста или смањења цене горива на тржишту и 
утицаће на промену цена у току уговорног периода, цене осталих параметара су фиксне.   
До корекције јединичних  цена услуга које су предмет овог уговора може доћи уз сагласност 
обе уговорне стране, само за износ смањења, или повећања трошкова за погонско гориво по 
тони терета, о чему ће се сачинити анекс овог уговора. 
Друга уговорна страна је дужна да одговор на захтев за промену цена из члана 2. Овог 
Уговора,  достави у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема захтева из става 1 овог 
члана, за промену цене. 
Ценe услуга превоза могу се мењати искључиво уз писмену сагласност друге уговорне 
стране на захтев за промену цена, осим у случају када Вршилац услуге смањује цене, о чему 
обавештава Корисника. 
Погонско гориво учествује са *_________% у укупној јединичној цени по тони за превоз 
пепела у пречнику од 20 км. 
Уговорне стране су сагласне да је могућа промена цена само за удео који је подложан 
промени исказан у осенченом пољу колона 4 као трошак погонског горива у Обрасцу 
структуре јединичне цене: 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 
Члан 5. 

 
Корисник услуге обавезује се, да Вршиоцу услуга исплати извршене услуге превоза, на 
рачун бр._______________________________________________ отворен код пословне 
банке:_____________________________________________, сукцесивно према достављеним 
фактурама,у року од  ___ дана, од дана пријема исправне фактуре са пратећом 
документацијом. 
Корисник услуге  има право да достављену фактуру  врати на корекцију Пружаоцу услуге. 
уколико провером утврди да иста није испостављена  у складу са јединичним ценама 
дефинисаним овим уговором, није уписана тачна количина превезеног терета или садржи 
друге недостатке,  уз обавезу Вршиоца услуге  да достави  нову исправну  Фактуру, од дана 
пријема исправне фактуре рачуна се уговорени рок плаћања. 
За кашњење у плаћању продавац има право на законску камату.  
 

РОКОВИ  И НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 6. 

 
Вршилац услуге превоза се обавезује да услуге превоза извршава и изврши како је 
уговорено и према правилима посла.  
За обрачун количине превезеног терета меродавно је мерење на  ваги наручиоца 
"Енергетика" д.о.о. 
Вршилац услуге се обавезује да током уговореног периода, сукцесивно врши услугу превоза 
терета из чл. 2. овог уговора према исказаним захтевима и потребама Корисника, 
конкретизованим у захтеву за сваку појединачну услугу превоза, а максимално до обима и 
количине наведених у техничкој спецификацији конкурсне документације за предметни 
поступак.  
Вршилац услуге је дужан је да услугу превоза изврши у складу са овим уговором, 
квалитетно. Пружена услуга мора у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним 

 
Број 

партије 
УСЛУГЕ 

Структура трошка у јединичној 
цени услуге превоза терета 
без ПДВ-а по Тони  

Износ РСД % учешћа 

1 2 3 4 5 

Партија 
3 

 

Услуге превоза терета - 
пепела и шљаке од 
Енергетика д.о.о. до 
места истовара у 
пречникуод 20км 

30.000 тона 

Трошкови погонског горива * * 

Мазива и остало потрошно * * 

Трошкови радне снаге * * 

Остали трошкови и профит * * 

Јединична цена РСД без ПДВ-а по Тони  * 
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за ову врсту услуга у Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим прописима и 
стандардима квалитета. 
Уколико  Вршилац  услуге из било којих разлога престане да пружа услугу кориснику, како би 
обезбедио пражњење бункера, корисник има право да ангажује другог превозника за превоз 
по цени која је у оквиру тржишних, а Вршилац  услуга је дужан да му надокнади штету 
(разлика између плаћене цене и уговорене цене превоза). 
 
 
ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА УСЛУГА 

Члан 7. 
 

Обавезе Вршиоца услуга су: 

 Да изврши услугу која је предмет овог уговора у свему према техничкој спецификацији 
и другим захтевима из Конкурсне документације поштујући одредбе закона које се 
односе на превоз неопасног отпада; 

 Да  услугу превоза врши  возилима који испуњавају прописане стандарде за превоз 

добара која су предмет превоза; 

 Да обезбеди минимум 5 (пет) камиона за превоз неопасних материја (пепела и 
шљаке) корисне носивости не мање од 16 тона терета; 

 Да обезбеди минимум 5 (пет) возача који ће управљати камионима за превоз 
неопасних материја, са возачком дозволом одговарајуће категорије;  

 Да превезе и истовари 30.000 тона пепела и шљаке на релацији 20 км од наручиоца 
до депоније коју одреди наручилац; 

 Да прати мерења утоварених камиона са теретом на ваги „Енергетика“ д.о.о.- 
Корисника услуге; 

 Да уговорене обавезе обавља у уговореним роковима, ефикасно, квалитетно и 
професионално водећи рачуна о пословним интересима и угледу наручиоца; 

 Да у најкраћем року по захтеву корисника отклони све уочене недостатке и 
неправилности; 

 Да осигура, заштити од расипања и обезбеди терет који превози, и да у току превоза 
поступа са истим у складу са прописаним правилима у Правилнику који се односи на 
транспорт неопасног отпада; 

 Да у случају било каквих екцеса у току превоза, надокнади кориснику услуга и трећим 
лицима стварну штету, без одлагања у року од 20 (двадесет) дана од дана 
утврђивања штете; 

 Да извршава и све друге уговорне обавезе по овом уговору у складу са важећим 
прописима. 
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ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ 
 

Члан 8. 
Обавезе корисника услуге: 

 Да одреди лице за праћење реализације овог уговора; 

 Да омогући Вршиоцу услуге несметан улаз камионима на прилазном месту пражњења 
- бункеру као и несметан прилаз месту истовара пепела и шљаке, без задржавања, 
или са минималним задржавањем; 

 Да изврши мерење утовареног терета и да води евиденцију на основу које Вршилац 
услуге издаје фактуру; 

 Да врши увид у пропратну документацију која прати терет који се превози; 

 Да организује по потреби састанке на којима ће уговорне стране изнети уочене ризике 
који утичу на квалитет услуге и испуњење уговорних обавеза у циљу благовременог 
отклањања; 

 Да по захтеву информише Вршиоца о свим елементима битним за квалитетно 
извршавање услуге која је предмет овог уговора. 

 
 

 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 9. 

 

Вршилац  услуге је дужан да услугу врши у складу са важећим стандардима квалитета који 

одговарају прописима. 

Вршилац  услуге преузима одговорност за  квалитет, квантитет и исправност терета који је 

предмет превоза. 

У случају било каквог губитка терета у току превоза одговоран је Вршилац услуге и дужан је 

да надокнади штету.  

Вршилац услуге одговара Кориснику услуге за квалитет пружене услуге. Уколико наступе 

промене у квалитету пружене услуге, као последица неправилног  односа Корисника услуга 

из члана 1. овог уговора, Вршилац услуге  се ослобађа одговорности. 

  
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 10. 
  
Вршилац услуге обавезује се да у тренутку закључења уговора Кориснику преда једну 

бланко соло меницу регистровану , потписану и печатом оверену од стране овлашћеног 

лица са обрасцем меничног писма: попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и 
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печатом овереним, овлашћење за корисника бланко соло менице, фотокопију картона 

депонованих потписа овереним печатом банке и копијом захтева за регистрацију меница, 

овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као 

средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи *__________________________ динара. 
 
Рок важења меничног овлашћења је петнаест дана дужи од дана истека рока за коначно 

извршење посла. 

Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да Вршилац услуге - 

превозник не изврши дату услугу превоза у свему према понуди односно ако не изврши 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситацијама када 

Превозник не поштује уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: 

неиспорука добара која су предмет превоза, делимична испорука добара која су предмет 

превоза, кашњење, ангажовање као подизвођача лице које није навео у понуди и у другим 

случајевима. 

Aко не наступе околности наведене у претходном ставу, Наручилац се обавезује да меницу 

из става 1. овог члана Вршиоцу услуге врати по претходно поднетом писаном захтеву у 

року не дужем од 15 дана. 
 
 
ОТКАЗ УГОВОРА 

Члан 11. 

 
Свака уговорна страна може отказати уговор из оправданих разлога, који није било могуће 

предвидети у моменту потписивања Уговора.. 

Уговорне стране су сагласне да отказни рок у случају из става 1. овог члана уговора износи 

15 дана и тече од дана достављања писменог обавештења o отказу и доказа о његовој 

оправданости. Уколико било која уговорна страна откаже уговор без оправданог, односно 

објективног и доказивог разлога, друга уговорна страна има право да на име штете због 

неоправданог отказа наплати 10% од укупне вредности уговора. 
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ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 12. 

Вршилац услуга  је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током 

важења уговора и да достави доказе. 

 
Члан 13. 

 

При евентуалним променама, изменама уговора након закључења и сачињавања анекса 

уговора наручилац ће поступити у свему у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

У случају да се укаже потреба превоза веће количине терета услед потребе за продужење 

уговореног рока до окончања започетог отвореног поступка јавне набавке али не дуже од 90 

дана од истека важности уговора или уколико наступе непредвиђене околности које није 

могуће отклонити на други начин,  уговорне стране ће уговорити превоз Анексом под  

условима из овог Уговора поштујући сва ограничења дефинисана чланом 115 ЗЈН. 

Уговорне стране су сагласне да могу извршити исправку евентуалних накнадно уочених 

техничких грешака у садржини овог уговора, које не утичу на битне елементе уговора.  

 

ВИША СИЛА 

    Члан 14. 

 

 Уколико наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 

и 44/99) a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 

уговором, 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 уговору и који нису могли бити спречени од стране 

погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти 

(забрана промета увоза и извоза) и сл. 
 
Страна у уговору погођена вишом силом, одмах по сазнању ће у писаној форми обавестити 
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другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 
О наведеном уговорне стране треба да постигну писану сагласност. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. годину („Сл. 

гласник РС“, број 103/2016). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2016. години, вршиће се 

до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује 

буџет за 2016. годину. 

За део реализације уговора који се односи на 2017. годину, реализација уговора зависиће од 

обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. годину. У 

супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Корисника услуге. 

Члан 16. 
 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Саставни део уговора је целокупна понуда по којој је додељен уговор 

Бр:___________________ са свим обрасцима и прилозима и Конкурсна документација са 

свим изменама и допунама уколико је истих било. 

 

Члан 17. 
 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања средства 

обезбеђења, а почиње да се примењује од 01.10.2016. године,  и траје  до 31.05.2017. 

године. 

Корисник  и Вршилац могу се пре истека важности овог Уговора, а услед повећања обима 
предмета набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс уговора, без спровођења 
поступка јавне набавке, с тим да вредност повећаног обима по уговореним јединичној цени, 
не може прећи више од 5% вредности овог Уговора без ПДВ-а. 
 
 

Члан 18. 
 

Све евентуалне спорове у току реализације уговора, уговорне стране ће решавати 
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споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Крагујевцу. 

 

Члан 19. 

 

     Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну. 
 
 
 
 
 

    Превозник    М.П.                                                                           Наручилац М.П. 

 

__________________                                                                   ___________________ 

 

 
  Члан групе   М.П. 
 
__________________ 
 
  Члан групе   М.П. 
 
__________________ 
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7.4. ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА И УСЛУГА ПРЕВОЗА ОТПАДА ЈН 
бр. 1.2.2/2016 

Прилог 4. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
(за Партију 4) 

 
 
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде 

додељен уговор о јавној набавци. Модел уговора - понуђач попуњава * обележене делове. 

У случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно понуде са 

подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из 

групе понуђача, односно сви подизвођачи.  
 

 

Основ уговора:  
Попуњава Наручилац 
 

Број јавне набавке: 1.2.2/2016 

Датум објављивања јавне набавке на Порталу УЈН:  

Датум објављивања јавне набавке на интернет 

страници наручиоца: 

 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  

Понуда изабраног понуђача број: Бр._______од ________2016.год. 

  
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

 

1. Енергетика д.о.о. Косовска 4А, 34.000 Крагујевац, ПИБ :101576503, матични број : 

17006100, текући рачун: 205-211835-30 Комерцијална банка ,  коју заступа директор Милан 

Ћировић (у даљем тексту: Корисник услуге) с једне стране и са друге стране 
 
 
2. *_________________________________________________ (пословно име понуђача), са 

седиштем у*______________________,улица*___________________________________, 

ПИБ*_______________________, Матични број *__________________________, 
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које заступа директор* ____________________________________(име и презиме)  / лице 

по овлашћењу _________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: врилац услуге). 

 

Вршилац услуге аступа са подизвођачом / чланом групе: 

1) *_________________________________________________ (пословно име подизвођача / 

члана групе), са седиштем у*________________________________ 

,улица*__________________________________, ПИБ*_______________________, Матични 

број *__________________________, 

које заступа директор* __________________________________(име и презиме)  / лице по 

овлашћењу _________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: вршилац услуге). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу_______%, у делу 

*____________________________________________________________. 

 

2) *_________________________________________________ (пословно име подизвођача / 

члана групе), са седиштем у*________________________________ , 

улица*__________________________________, ПИБ*_______________________, Матични 

број *__________________________, 

које заступа директор* __________________________________(име и презиме)  / лице по 

овлашћењу *_________________________________(уписати име и презиме ако уговор 

потписује лице по овлашћењу одговорног лица), (у даљем тексту: вршилац услуге). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу *_______% у делу 

*____________________________________________________________ . 

 

Чланови групе су, обавезе према наручиоцу у вршењу услуге превоза и међусобна права и 
обавезе, уредили  Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * 
___________________ од *________2016.године, који  је саставни део овог уговора.  
 
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Означено са (* ) попуњава понуђач – носилац посла. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 
Вршилац услуге се обавезује да у периоду од 4.10.2016. до 31.05.2017. године,  кориснику 
услуга превози пепео и шљаку од места пражњења – бункера до  депоније у кругу Корисника 
услуге, континуирано током грејне сезоне и то свакодневно, као и након завршетка грејне 
сезоне по указаној потреби. 
Преузимање ће се обављати по динамици коју одреди корисник услуге, на позив 
"Енергетика“ д.о.о. у првој и другој смени, тако да испражњеност бункера обезбеђује 
континуитет производње топлотне енергије.  
Корисник превоза је у обавези да врши мерење на ваги "Енергетика" д.о.о. и води 

евиденцију превезених количина на основу којих ће се вршити фактурисање од стране 

вршиоца услуге. 

 
Вршилац услугу пружа у свему према условима и опису из усвојене Понуде вршиоца услуге 
бр. ____________ од_________________године, која заједно са Обрасцем структуре 
понуђене цене, са осталом документацијом из Понуде и Конкурсном документацијом чини 
саставни део овог уговора. 
 
 
ЦЕНА 
 

Члан 2. 
 
Вредност уговорених услуга из члана 1. Овог уговора износи____________________ динара 
(Словима:_________________________________________________________), без ПДВ-а, 
односно ___________________динара (словима: _____________________________________ 
 
___________________________________________) са ПДВ-ом. 
 
Јединичне цене утврђене су у Понуди, у Обрасцу структуре понуђене цене по тони за услугу 
превоза пепела и шљаке: 
 

 

 

Број партије 
Назив партије 

Јединична цена 

РСД  по тони без 

ПДВ-а 

 

Укупна понуђена  

цена РСД  без ПДВ-а 

 За 5.000 Тона 

 
Партија 4 

 
Услуге превоза терета пепела и 
шљаке у кругу Енергетика д.о.о. 
5.000 тона  
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У цене су урачунати сви трошкови неоходни за извршење предметне услуге ( трошкови 
транспорта, истовара, и сви остали зависни трошкови.) 
Уговорена јединична цена по тони терета  из Понуде и Обрасца структуре цене са упутством 
како да се попуни  је фиксна за време важења уговора. 
Исказане количине терета који се превози (5.000 Тона) су оквирне и одређене су на основу 
досадашњег искуства. Током реализације уговора може доћи до одступања у односу на 
исказане услуге превоза  у границама прописаним законом. 
 
ПРОМЕНА ЦЕНА 

Члан 3. 
 

Уговорена јединична цена може се мењати на писани захтев уговорне стране само у случају 

промене (повећања или смањења) цена погонског горива на тржишту Републике Србије  које 

имају утицаја на пружање предметне услуге, под условом да је набавна цена погонског 

горива за најмање 5%  већа у односу на  цену која је важила на дан закључења уговора. 

Цена погонског горива у Републици Србији, за возила која превозе терет по овом Уговору, на 

дан закључења уговора је_____________________ РСД. 

Трошкови погонског горива зависе од пораста или смањења цене горива на тржишту и 
утицаће на промену цена у току уговорног периода, цене осталих параметара су фиксне.   
До корекције јединичних  цена услуга које су предмет овог уговора може доћи уз сагласност 
обе уговорне стране, само за износ смањења, или повећања трошкова за погонско гориво по 
тони терета, о чему ће се сачинити анекс овог уговора. 
Друга уговорна страна је дужна да одговор на захтев за промену цена из члана 2. Овог 
Уговора,  достави у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема захтева из става 1 овог 
члана, за промену цене. 
Ценe услуга превоза могу се мењати искључиво уз писмену сагласност друге уговорне 
стране на захтев за промену цена, осим у случају када Вршилац услуге смањује цене, о чему 
обавештава Корисника. 
Погонско гориво учествује са *_________% у укупној јединичној цени по тони за превоз на 
овој релацији. 
Уговорне стране су сагласне да је могућа промена цена само за удео који је подложан 
промени исказан у осенченом пољу колона 4 као трошак погонског горива у Обрасцу 
структуре јединичне цене: 

 
Број 

партије 
УСЛУГЕ 

Структура трошка у јединичној 
цени услуге превоза терета 
без ПДВ-а по Тони  

Износ РСД % учешћа 

1 2 3 4 5 

Партија 4 

 

Услуге превоза терета 
- пепела и шљаке у 
кругу „Енергетика“ доо 

 5.000 тона 

Трошкови погонског горива * * 

Мазива и остало потрошно * * 

Трошкови радне снаге * * 

Остали трошкови и профит * * 

Јединична цена РСД без ПДВ-а по Тони  * 



81/105 ОП јавна набавка Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада по партијама ЈН бр. 

1.2.2/2016 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

 
Члан 5. 

 
Корисник услуге обавезује се, да Вршиоцу услуга исплати извршене услуге превоза, на 
рачун бр._______________________________________________ отворен код пословне 
банке:_____________________________________________, сукцесивно према достављеним 
фактурама,у року од  ___ дана, од дана пријема исправне фактуре са пратећом 
документацијом. 
Корисник услуге  има право да достављену фактуру  врати на корекцију Пружаоцу услуге. 
уколико провером утврди да иста није испостављена  у складу са јединичним ценама 
дефинисаним овим уговором, није уписана тачна количина превезеног терета или садржи 
друге недостатке,  уз обавезу Вршиоца услуге  да достави  нову исправну  Фактуру, од дана 
пријема исправне фактуре рачуна се уговорени рок плаћања. 
За кашњење у плаћању продавац има право на законску камату.  
 

РОКОВИ  И НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Члан 6. 

 
Вршилац услуге превоза се обавезује да услуге превоза извршава и изврши како је 
уговорено и према правилима посла.  
За обрачун количине превезеног терета меродавно је мерење на  ваги наручиоца 
"Енергетика" д.о.о. 
Вршилац услуге се обавезује да током уговореног периода, сукцесивно врши услугу превоза 
терета из чл. 2. овог уговора према исказаним захтевима и потребама Корисника, 
конкретизованим у захтеву за сваку појединачну услугу превоза, а максимално до обима и 
количине наведених у техничкој спецификацији конкурсне документације за предметни 
поступак.  
Вршилац услуге је дужан је да услугу превоза изврши у складу са овим уговором, 
квалитетно. Пружена услуга мора у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним 
за ову врсту услуга у Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим прописима и 
стандардима квалитета. 
Уколико  Вршилац  услуге из било којих разлога престане да пружа услугу кориснику, како би 
обезбедио пражњење бункера,  има право да ангажује другог превозника за превоз по цени 
која је у оквиру тржишних, а Вршилац  услуга је дужан да му надокнади штету (разлика 
између плаћене цене и уговорене цене превоза). 
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ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА УСЛУГА 
Члан 7. 

 
Обавезе Вршиоца услуга су: 

 Да изврши услугу која је предмет овог уговора у свему према техничкој спецификацији 
и другим захтевима из Конкурсне документације поштујући одредбе закона које се 
односе на превоз неопасног отпада; 

 Да  услугу превоза врши  возилима који испуњавају прописане стандарде за превоз 

добара која су предмет превоза; 

 Да обезбеди минимум 2 (два) камиона за превоз неопасних материја (пепела и 
шљаке) корисне носивости не мање од 16 тона терета; 

 Да обезбеди минимум 2 (два) возача који ће управљати камионима за превоз 
неопасних материја, са возачком дозволом одговарајуће категорије;  

 Да превезе и истовари 5.000 тона пепела и шљаке у кругу наручиоца до депоније; 

 Да прати мерења утоварених камиона са теретом на ваги „Енергетика“ д.о.о.- 
Корисника услуге; 

 Да уговорене обавезе обавља у уговореним роковима, ефикасно, квалитетно и 
професионално водећи рачуна о пословним интересима и угледу корисника услуге; 

 Да у најкраћем року по захтеву корисника отклони све уочене недостатке и 
неправилности; 

 Да осигура, заштити од расипања и обезбеди терет терет који превози, и да у току 
превоза поступа са истим у складу са прописаним правилима у Правилнику који се 
односи на транспорт неопасног отпада; 

 Да у случају било каквих екцеса у току превоза, надокнади кориснику услуга и трећим 
лицима стварну штету, без одлагања у року од 20 (двадесет) дана од дана 
утврђивања штете; 

 Да извршава и све друге уговорне обавезе по овом уговору у складу са важећим 
прописима. 
 

 
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ 
 

Члан 8. 
Обавезе корисника услуге: 

 Да одреди лице за праћење реализације овог уговора; 

 Да омогући Вршиоцу услуге несметан улаз камионима месту пражњења - бункеру као 
и несметан прилаз месту истовара пепела и шљаке, без задржавања, или са 
минималним задржавањем; 

 Да изврши мерење утовареног терета и да води евиденцију на основу које Вршилац 
услуге издаје фактуру; 

 Да врши увид у пропратну документацију која прати терет који се превози; 

 Да организује по потреби састанке на којима ће уговорне стране изнети уочене ризике 
који утичу на квалитет услуге и испуњење уговорних обавеза у циљу благовременог 
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отклањања; 

 Да по захтеву информише Вршиоца о свим елементима битним за квалитетно 
извршавање услуге која је предмет овог уговора. 

 
 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 9. 

 

Вршилац  услуге је дужан да услугу врши у складу са важећим стандардима квалитета који 

одговарају прописима. 

Вршилац  услуге преузима одговорност за  квалитет, квантитет и исправност терета који је 

предмет превоза. 

У случају било каквог губитка терета у току превоза одговоран је Вршилац услуге и дужан је 

да надокнади штету.  

Вршилац услуге одговара Кориснику услуге за квалитет пружене услуге. Уколико наступе 

промене у квалитету пружене услуге, као последица неправилног  односа Корисника услуга 

из члана 1. овог уговора, Вршилац услуге  се ослобађа одговорности. 

  
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 10. 
  
Вршилац услуге обавезује се да у тренутку закључења уговора Кориснику преда једну 

бланко соло меницу регистровану , потписану и печатом оверену од стране овлашћеног 

лица са обрасцем меничног писма: попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и 

печатом овереним, овлашћење за корисника бланко соло менице, фотокопију картона 

депонованих потписа овереним печатом банке и копијом захтева за регистрацију меница, 

овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као 

средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи *__________________________ динара. 
 
Рок важења меничног овлашћења је петнаест дана дужи од дана истека рока за коначно 

извршење посла. 

Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да Вршилац услуге - 

превозник не изврши дату услугу превоза у свему према понуди односно ако не изврши 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситацијама када 
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Превозник не поштује уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: 

неиспорука добара која су предмет превоза, делимична испорука добара која су предмет 

превоза, кашњење, ангажовање као подизвођача лице које није навео у понуда и у другим 

случајевима. 

Aко не наступе околности наведене у претходном ставу, Наручилац се обавезује да меницу 

из става 1. овог члана Вршиоцу услуге врати по претходно поднетом писаном захтеву у 

року не дужем од 15 дана. 
 
 
ОТКАЗ УГОВОРА 

Члан 11. 

 
Свака уговорна страна може отказати уговор из оправданих разлога, који није било могуће 

предвидети у моменту потписивања Уговора.. 

Уговорне стране су сагласне да отказни рок у случају из става 1. овог члана уговора износи 

15 дана и тече од дана достављања писменог обавештења o отказу и доказа о његовој 

оправданости. Уколико било која уговорна страна откаже уговор без оправданог, односно 

објективног и доказивог разлога, друга уговорна страна има право да на име штете због 

неоправданог отказа наплати 10% од укупне вредности уговора. 

 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 12. 

Вршилац услуга  је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током 

важења уговора и да достави доказе. 

 
Члан 13. 

 

При евентуалним променама, изменама уговора након закључења и сачињавања анекса 

уговора наручилац ће поступити у свему у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

У случају да се укаже потреба превоза веће количине терета услед потребе за продужење 

уговореног рока до окончања започетог отвореног поступка јавне набавке али не дуже од 90 

дана од истека важности уговора или уколико наступе непредвиђене околности које није 
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могуће отклонити на други начин,  уговорне стране ће уговорити превоз Анексом под  

условима из овог Уговора поштујући сва ограничења дефинисана чланом 115 ЗЈН. 

Уговорне стране су сагласне да могу извршити исправку евентуалних накнадно уочених 

техничких грешака у садржини овог уговора, које не утичу на битне елементе уговора.  

ВИША СИЛА 

    Члан 14. 

 

 Уколико наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 

и 44/99) a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 

уговором, 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 уговору и који нису могли бити спречени од стране 

погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти 

(забрана промета увоза и извоза) и сл. 
 
Страна у уговору погођена вишом силом, одмах по сазнању ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 
О наведеном уговорне стране треба да постигну писану сагласност. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. годину („Сл. 

гласник РС“, број 103/2016). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2016. години, вршиће се 

до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује 

буџет за 2016. годину. 

За део реализације уговора који се односи на 2017. годину, реализација уговора зависиће од 

обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. годину. У 

супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Корисника услуге. 
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Члан 16. 
 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Саставни део уговора је целокупна понуда по којој је додељен уговор 

Бр:___________________ са свим обрасцима и прилозима и Конкурсна документација са 

свим изменама и допунама уколико је истих било. 

Члан 17. 
 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављање средства 

обезбеђења, а почиње да се примењује од 04.10.2016. године, и траје  до 31.05.2017. године. 

Корисник  и Вршилац могу се пре истека важности овог Уговора, а услед повећања обима 
предмета набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс уговора, без спровођења 
поступка јавне набавке, с тим да вредност повећаног обима по уговореним јединичној цени, 
не може прећи више од 5% вредности овог Уговора без ПДВ-а. 
  

Члан 18. 
 

Све евентуалне спорове у току реализације уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Крагујевцу. 

 

Члан 19. 

 

     Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну. 
 
 
 
 

    Превозник    М.П.                                                                           Наручилац          М.П. 

 

__________________                                                                   ___________________ 

 

 
  Члан групе   М.П. 
 
__________________ 
 
  Члан групе   М.П. 
__________________ 
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Образац 8.1.A 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
           - за корисника бланко сопствене менице - 

 
 

Корисник : Енергетика д.о.о. Крагујевац 
Седиште: Косовска 4А, 34000, Крагујевац 
  

 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____________ и 

овлашћујемо Енергетика д.о.о са седиштем у улици Косовска 4А  34000, Крагујевац, као повериоца, 

да предату меницу може попунити на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а за Партију број 

____________________, по јавној набавци  услуга друмског превоза и услуга превоза отпада ЈН 

нбр. 1.2.2/2016, што номинално износи_______________________________- динара, а по основу 

гаранције за озбиљност понуде. Меница се може наплатити у року који је  15 (петнест)  дана дужи 

од дана истека рока важења понуде који не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

Рок у коме се меница поднета као средство обезбеђења озбиљности  понуде у  поступку ЈН 

бр.1.2.2/2016, за Партију број ____  може наплатити у назначеном износу је до  

__________________2016. године, уколико наступи нека од следећих околности: 

 

Овлашћујемо Енергетика д.о.о., као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без 

протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника, у случају да 

Дужник:  

 након истека рока за подношење понуда понуђач повуче своју понуду или 

мења основне елементе понуде; 

 на захтев наручиоца не продужи рок важења понуде, под условом да рок 

није истекао и да истек рока важења средства обезбеђења није условљен 

радњама наручиоца; 

  не потпише уговор у року који наручилац назначи у пропратном писму или 

позиву за потписивање уговора или не достави потписан уговор наручиоцу 
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ако му је послат поштом; 

 при потписивању уговора или у накнадно одређеном року који не може 

бити дужи од 8  (осам) дана од дана потписивања уговора не достави 

средство обезбеђења за добро извршење посла; 

 одбије да потпише уговор. 

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити на терет свих наших 

рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну 

уопште нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. Дужник се 

одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора 

на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

     Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, и у случају  статусних промена, и оснивања нових правних 

субјеката од стране Дужника. 

     Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________________(име и 

презиме) за заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.  

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице – трасанта. 

 

Датум издавања овлашћења                                                                   Дужник – издавалац менице 

 

 ______________________                             М.П.                                ________________________ 

             

 

 

 
 
 
НАПОМЕНА: МЕНИЦУ И МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО ПРЕДАЈЕ ПОНУЂАЧ У 

САСТАВУ СВОЈЕ ПОНУДЕ за сваку партију за коју подноси понуду. 
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Образац 8.2. 
 

ИЗЈАВА О НАМЕРИ ИЗДАВАЊА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 
 
 

 

Као  заступник понуђача_______________________________________________________, са 

седиштем у_____________________________, ул. ________________________________  
бр. _______ са матичним бројем________________ под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу дајем следећу: 

 
 
                                                       И З Ј А В А 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу ако ми буде 

додељен уговор за  партију/е __________________________________ по јавној набавци 

услуга друмског превоза и услуга превоза отпада ЈН бр. 1.2.2/2016 на дан потписивања 

уговора за наведену/е партију/е, прeдати наручиоцу регистровану меницу са меничним 

овлашћењем (образац А) као гаранцију за добро извршење посла у свему према уговору 

и поднетој понуди, неопозиву, безусловну, без права на приговор  и плативу на први 

позив на износ од 10% вредности Уговора без ПДВ -а, са роком важења минимум 15 

(петнаест) дана дужим од дана извршења свих уговорних обавеза и копију картона 

депонованих потписа код банке, овереног печатом банке.    

 

   
 

                    Датум 
     М.П. 

     Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ ___________________________ 

 

 
 

 
 
Понуђач доставља попуњену , оверену и потписану од стране одговорног лица, ову изјаву за 
сваку партију за коју подноси понуду. 
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ДУЖНИК:______________________                                                              Образац А 

Седиште: ______________________ 
Матични број:__________________ 
ПИБ:__________________________ 
Текући рачун:__________________ 

Код банке:_____________________ 
 

Издаје                          

           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
                          - за корисника бланко сопствене менице – 
 
 

Корисник : Енергетика д.о.о. Крагујевац 
Седиште: Косовска 4А, 34000, Крагујевац 
  

 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____________ и 

овлашћујемо Енергетика д.о.о са седиштем у улици Косовска 4А  34000, Крагујевац, као повериоца, 

да предату меницу може попунити на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а за Партију број 

____________________, по јавној набавци  услуга друмског превоза и услуга превоза отпада ЈН 

нбр. 1.2.2/2016, што номинално износи_______________________________- динара, а по основу 

гаранције за добро извршење посла. Меница важи 15 дана дуже од дана коначног окончања 

посла по поступку ЈН бр.1.2.2/2016, за Партију број ____, односно извршења свих уговорних 

обавеза. 

Овлашћујемо Енергетика д.о.о., као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без 

протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника, у случају да 

Дужник не извршава обавезе по уговору. Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-

плаћање извршити на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у 

распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема довољно средстава или због поштовања 

приоритета у наплати са рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог  овлашћења, на 
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опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату. 

     Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од 

стране Дужника. 

     Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________________(име и 

презиме) за заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.  

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице – трасанта. 

 

Датум издавања овлашћења                                                                   Дужник – издавалац менице 

 

 ______________________                             М.П.                                ________________________ 

             

 

 

 
 
 
НАПОМЕНА: МЕНИЦУ и  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО ПРЕДАЈЕ ИЗАБРАНИ 
ПОНУЂАЧ НА ДАН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92/105 ОП јавна набавка Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада по партијама ЈН бр. 

1.2.2/2016 

 

8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

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

 

     Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико су поједини докази на страном језику 

понуђачи су уз понуду у обавези да приложе и превод на српски језик. 

 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

     Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

спаковану и затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. На коверти назначити за коју се партију понуда подноси. 

     На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 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. 

     Понуду адресирати и доставити на адресу: Енергетика д.о.о. Косовска 4А, 34.000 

Крагујевац са назнаком: „Понуда за јавну набавку Услуга друмског превоза и услуга 

превоза отпада ЈН бр. 1.2.2/2016 за партију/е_____________________ – НЕ ОТВАРАТИ“ 

     Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  

дана 22.09.2016. године, не касније од 10:00 сати. За  благовремену доставу понуде до 

назначеног рока одговоран је понуђач. 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријема понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу 

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

време пријема понуде. 

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

је примљена по истеку дана, сата и минута до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом и иста ће неотворена бити враћена понуђачу. 
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3. ПАРТИЈЕ  
  
Набавка је обликована у 4 партије.  

 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију.  

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

или само на одређене партије.  

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

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно, односно да се за сваку партију 

може закључити посебан уговор.  

- Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени докази о испуњености обавезних услова за сваку 

партију посебно уколико се односе на све партије, односно достављају се у једном 

примерку, осим доказа који се односе конкретно само и на одређену партију и тада 

се докази достављају посебно и за сваку партију.  

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  

 

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

на начин који је одређен у конкурсној документацији за подношење понуде у смислу члана 

87. став 6. Закона. 

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

накнадно доставља. 

     Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно 

или путем поште на адресу: Енергетика д.о.о. Косовска 4А, 34000 Крагујевац, са назнаком: 

„Измена/ допуна / опозив понуде за јавну набавку услуга друмског превоза и услуга превоза 

отпада бр. 1.2.2/2016 за партију/е___________________________– НЕ ОТВАРАТИ“. 

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

 

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 Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално или као заједничку понуду, са ангажовањем подизвођача или не . 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

     Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 Тачки 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

     Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу 

члана 80. став 9. Закона о јавним набавкамa. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

     Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то 

податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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 

Тачки 3. 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. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

     Понуђена услуга друмског превоза и услуга превоза отпада мора у свим аспектима 

одговарати захтевима наручиоца и задатим у техничкој спецификацији. 

     Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна - фактуре. Рок плаћања је 

__ дана. Не може се прихватити понуђено авансно плаћање. Понуда понуђача који понуди 

авансно плаћање, биће одбијена као неприхватљива. 
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     Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. 

     Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. од-до, одмах, по договору, и 

сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће бити оцењена као 

неприхватљива. 

 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

     Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

     Ако се понуђач по захтеву за продужење рока важења понуде не изјасни у захтеваном 

року наручилац ће сматрати да није продужио рок важења понуде, и његову понуду ће при 

стручној оцени понуда одбити као неприхватљиву. 

 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА   У 

ПОНУДИ 

 

     Цена мора бити исказана, највише са две децимале, у динарима са и без пореза на 

додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има или ће имати у 

реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир  

укупна цена без пореза на додату вредност. 
 
     Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона.  

 

10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

Средства обезбеђења морају бити поднета тако да буду наплатива у захтеваним роковима. 

У овој јавној набавци под средством обезбеђења подразумева се регистрована бланко соло 

меница са  меничним писмом и картоном депонованих потписа банке. 
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10.1 За озбиљност понуде: 

 

Уз понуду понуђач доставља бланко регистровану меницу за озбиљност понуде са 

меничним овлашћењем (Образац 8.1. А.) које гласи на наручиоца, да наручилац може 

меницу попунити на износ до 10%, од укупне вредности понуде без ПДВ-а за сваку партију за 

коју подноси понуду, као гаранцију за озбиљност понуде. Понуђач је дужан да уз понуду 

достави картон депонованих потписа  овлашћених лица за располагање средствима на 

рачуну и доказ да је меница регистрована код Народне банке Србије (Извод из регистра 

НБС). 

Наручилац задржава право да провери код Народне банке Србије да ли је меница 

наведеног серијског броја регистрована. 

Меница и Менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које 

је наведено у картону депонованих потписа и морају бити оверени печатом понуђача. 

У конкурсној документацији је дат Образац Меничног писма-овлашћења. 

Уколико понуђач не достави меницу, картон депонованих потписа, менично 

овлашћење или не достави доказ да је меница регистрована код НБС, а провером на сајту 

НБС, наручилац утврди да достављена меница наведеног серијског броја није регистрована, 

или утврди да би попуњена меница са достављеним прилозима била ненаплатива, понуда 

ће бити одбијена као неприхватљива.  

Уколико понуђач у понуди достави оштечену меницу (захефтану за менично 

овлашћење, пробушену бушачем, поцепану, попуњену,…)понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Уколико у Меничном писму-овлашћењу не буде попуњен серијски број менице, понуда 

неће бити одбијена као неприхватљива, с тим што наручилац задржава право да, у случају 

да дође до наплате менице, на овлашћењу попуни серијски број исте. 

Достављена меница мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и 

платива на први позив на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а за конкретну партију, са 

роком важења минимум колико важи понуда, а  рока важења понуде  не може бити краћи од 

60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. Ако је понуђач понудио дужи рок важења 
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понуде од захтеваног по некој партији или свим за које учествује, у обавези је да средство 

обезбеђења по свакој партији важи у року који је понудио као рок важења и назначио у 

понуди. 
 

Наручилац ће попунити и послати на наплату меницу за озбиљност понуде уколико 

понуђач: 

 након истека рока за подношење понуда понуђач повуче своју понуду или мења 

основне елементе понуде; 

 на захтев наручиоца не продужи рок важења понуде, под условом да рок није 

истекао и да истек рока важења средства обезбеђења није условљен радњама 

наручиоца; 

 одбије да закључи уговор; 

 не потпише уговор у року који наручилац назначи у пропратном писму или 

позиву за потписивање уговора; 

 при потписивању уговора или у накнадно одређеном року који не може бити 

дужи од 8  (осам) дана од дана потписивања уговора не достави средство 

обезбеђења за добро извршење посла. 

Меница за озбиљност понуде биће враћена понуђачу по захтеву, након што  уговор 

буде закључен и достављено средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

10.2. За добро извршење посла: 

 

     Понуђачи обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза средством финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла (за сваку партију): 

• Изјава понуђача да ће, ако му буде додељен уговор по позиву у року из позива, 

издати регистровану меницу са меничним овлашћењем и картон депонованих потписа, као 

гаранцију за добро извршење посла - неопозиву, безусловну, без права на приговор и 

плативу на први позив на износ од 10% вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важења 

минимум 15 (петнаест) дана дужим од дана извршења свих уговорних обавеза. 
 

• Наведену изјаву (дату у конкурсној документацији Образац 8.2. А) достављају сви 

понуђачи  за сваку партију за коју подносе понуду, а Меницу, менично овлашћење и копију 
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картона депонованих потписа код банке овереног печатом банке, доставља само понуђач 

коме буде додељен уговор на дан закључења уговора. Менице морају бити регистроване у 

Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз менице доставља 

доказ о регистрацији менице и упису у Регистар НБС. 

Корисник услуге има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим 

ситацијама када Вршилац услуге не поштује уговорне обавезе на начин и у року који је 

уговорен, као што је: не одазивање по позиву за превоз у назначеном року два пута, 

делимична испорука добара која су предмет превоза или губитак предмета превоза, 

кашњење у превозу, не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као 

подизвођача, возила или лица које није навео у понуди и у другим случајевима. 

Ако средство обезбеђења за добро извршење посла буде наплаћено, на захтев 

наручиоца понуђач ће под истим условима, у задатом року доставити ново средство 

обезбеђења – регистровану бланко соло меницу са припадајућом докумнентацијом у износу 

10% на преостали не реализовани износ уговора без ПДВ-а, у противном уговор ће бити 

раскинут. 

Све трошкове добијања, продужења, активирања средства обезбеђења сноси понуђач 

коме је додељен уговор. 

Ако при потписивању уговора понуђач не достави регистровану бланко соло меницу за 

добро извршење посла, потписану и оверену са попуњеним, потписаним и овереним 

меничним писмом и картоном депонованих потписа, и то не учини ни у остављеном 

накнадном року који не може бити дужи од 8 (осам) дана  од дана потписивања уговора, или 

урврди да је достављена меница са пратећом документацијом ненаплатива, наручилац ће 

сматрати да је понуђач одустао. У том случају наручилац ће позвати другорангираног 

понуђача да са њим закључи уговор. 

Ако достављена меница као средство обезбеђења за добро извршење посла  не буде 

реализована, након извршења свих уговорних обавеза стичу се услови да је наручилац на 

писани захтев врати понуђачу без одлагања. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

     Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

Понуђач не може да означи поверљивим: цене из понуде, опцију понуде, рокове, услове и 

начин плаћања, доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, и података 

о поднетим понудама до јавног отварања понуда. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве, дужно је да их чува и штити без 

обзира на степен поверљивости. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

     Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења и указати на евентуалне неправилности у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговори на 

постављена питања и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

      Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то : 

 

- писаним путем, односно путем:  

 

     Поште на адресу наручиоца: Енергетика д.о.о. Косовска 4А, 34.000 Крагујевац,  са 

назнаком - „Додатне информације/ појашњења за Комисију за јавну набавку Услуга друмског 

превоза и услуга превоза отпада ЈН бр. 1.2.2/2016, или путем електронске поште - e-mail 

адреса: jnabavka@energetika-kragujevac.com или путем факса: 034/304-783  у оквиру радног 

времена наручиоца. 

     Радним данима у Енергетика д.о.о. Крагујевац сматрају се дани од понедељка до петка . 

Субота и недеља су нерадни дани.  

 

     Радним временом у Енергетика д.о.о. Крагујевац сматра се време од 08 до 15 часова. 

Сви поднесци примљени ван назначеног радног времена биће евидентирани као примљени 
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следећег радног дана, када ће уследити и потврда пријема. 

 

     Aко је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 

захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да 

учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
   
14.  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. 

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

одбити као неприхватљиву. 

 

 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
 
     Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 



102/105 ОП јавна набавка Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада по партијама ЈН бр. 

1.2.2/2016 

 

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

 

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

Републичкој комисији . 

     Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на 

мејл: jnabavka@energetika-kragujevac.com сваког радног дана (понедељак – петак), од 08 до 

15 часова. 

     Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

     Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 (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. ЗЈН предходно указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

     Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

     После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

Висина таксе: 

 

120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси у отвореном поступку јавне набавке 

 

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

120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈН бр. 1.2.2/2016, 

сврха: ЗЗП; Енергетика д.о.о. Крагујевац; ЈН бр. 1.2.2/2016, прималац: Буџет Републике 

Србије). 
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Обавезни елементи Захтева за заштиту права: 
  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  

7) потпис подносиоца. 

 

     Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, није поднет у 

року, односно, није благовремен и поднет је од стране лица које нема активну легитимацију, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 

     Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
 
 
 
17. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

     Модел уговора садржи све битне елементе из конкурсне документације, значајне за 

ефикасну и економичну реализацију предмета јавне набавке. Понуђачу није дозвољено да 

мења садржину Модела уговора. 

     Садржина модела уговора мора бити истоветна са садржином уговора који наручилац 

закључује са понуђачем коме је уговор додељен. 

     Понуђач доставља за сваку партију за коју подноси понуду попуњен, потписан и оверен 

модел уговора и тиме изражава своју сагласност са садржином истог.  
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18. ИЗМЕНА УГОВОРА 

 

     Начин евентуалне промене измене уговора након закључења уговора предвиђен је 

чланом 115. Закона о јавним набавкама. Корекција цене: Уговорена цена може се мењати на 

писани захтев обе уговорне стране. 

     Уговорена цена може се мењати у случају промене (повећања или смањења)  цена 

погонског горива  на тржишту Републике Србије у односу на цену погонског горива која важи 

на  дан закључења уговора ако се у уговореном периоду цена погонског горива промени ± 

5% у односу на цену на дан закључења уговора. 

У случају да се по некој партији укаже потреба превоза веће количине терета, продужење 

уговореног рока до окончања започетог отвореног поступка јавне набавке али не дуже од 90 

дана од истека важности уговора, односно уколико наступе непредвиђене околности, а да те 

околности није изазвао пружалац услуге,  уговорне стране ће уговорити превоз Анексом под  

условима из овог Уговора поштујући сва ограничења дефинисана чланом 115 ЗЈН. 

     При сачињавању анекса уговора наручилац ће поступити у свему у складу са чланом 115. 

Закона о јавним набавкама. 

 

Евентуалне исправке техничких грешака у садржини уговора неће се сматрати изменом 

уговора. 

 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Ако наручилац при стручној оцени понуда, није одбио понуду због битних недостатака 

из члана 106 ЗЈН, или из разлога наведених у конкурсној документацији, исте рангирати по 

прописаним критеријумима и доделити уговор прворангираном понуђачу, ако прворангирани 

понуђач одустане или не достави средство обезбеђења наручилац ће предузети активности 

и позвати другорангираног понуђача да са њим закључи уговор. 

     Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. 
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     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. 

     Уколико понуђач не потпише уговор и/или не достави у року назначеном у позиву 

наручилац ће предузети законске мере и уговор доделити другорангираном понуђачу који 

аутоматски постаје прворангирани. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

 


