
 

 

Број: 19/14/ОП 
Датум: 19.01.2015.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 
Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 
 

1. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  
Набавка агропелета за потребе РЈ „Дом за негу“ Геронтолошког 
центра из Суботице у отвореном поступку јавне набавке број: 

19/14/ОП 
 

Дана 23.12.2014. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 
позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у  поступку јавне набавке 
у отвореном поступку за достављање понуда, за јавну набавку број 19/14/ОП, у 
којој Наручилац врши измену на следећи начин: 
                                                             I 
 
  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 19/14/ ОП мењају се следећа поглавља: 
 
III – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА 
VII- МОДЕЛ УГОВОРА 
VIII-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 
 
 
                                                         I I 
Рок за достављање понуда се продужава до  30.01.2015. године до 11,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 30.01.2015. године у 11,30 часова. 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 
 
 



III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  

 

Предмет јавне набавке су добра – Набавка агропелета за потребе РЈ „Дом за негу“ 
Геронтолошког центра из Суботице у отвореном поступку јавне набавке број: 
19/14/ОП. 
 

 

Редни 
број 

Назив 
Јединиц
а мере 

Количи
на 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ- 

1. Техничке карактеристике 
енергента: 
 
-Агропелет мора да буде од 
пшеничне сламе, са или без 
додатка  адитива, одговарајућег 
квалитета који онемогућава 
таложење силиката и појаву 
загушења у раду котла, 
пречника од ø6 do ø8 mm, 
дужине од 20 до 30 mm 
 
-Доња топлотна моћ мора да 
буде мин. 14.500 kJ/kg 
 
-Садржај влаге у тренутку 
примопредаје не сме да буде 
изнад максималних 10%  
 

тона 100   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 
 

Остали технички услови за набавку: 
 

 

 

-Испорука агропелета поред транспорта подразумева обавезно и сам истовар 
истог од стране понуђача и то по принципу франко котларница (пријемни магацин) 
купца.Трошкови транспорта и истовара урачунати су у цену коштања агропелета и 
не могу се посебно наплаћивати.Испорука и истовар се врши на адреси РЈ „Дом за 
негу“, улица 27 марта број 36, Суботица.Испорука се врши сукцесивно на основу 
требовања наручиоца и то у количини од минимално 8 тона и максимално 12 тона, 
у складу са извршеном наруџбом од стране наручиоца. 
 
-Пријемни магацин за агропелет се налази унутар контејнера са агрегатом. Има 
одвојену просторију са померљивим кровом-отвара се и кроз наведени отвор се 
врши утовар енергента са предње стране магацина (позадина камиона). У 



пријемну просторију (пријемни магацин) може да стане количина од 13 тона 
агропелета. 
 
-Понуђач је обавезан да у оквиру своје понуде наручиоцу достави извештај о 
квалитету који је сачињен од стране овлашћене лабораторије или другог 
овлашћеног субјекта који потврђује да је роба коју нуди у погледу техничких 
карактеристика у складу са захтевима конкурсне документације.Такође, понуђач је 
обавезан да приликом достављања понуде преда уз понуду наручиоцу узорак робе 
коју нуди у количини од 5 килограма у херметички затвореном паковању са 
назначеним датумом предаје, потписом овлашћеног лица и печатом. 
 
-Приликом сваке испоруке из контигента агропелета који је испоручен узеће се два 
узорка у количини од 2 килограма и херметички затворити, са назначењем датума 
узимања узорка и потписом представника обе уговорне стране.Један узорак 
предаје се наручиоцу а један понуђачу, и наведени узорци се чувају за потребе 
вршења анализа у случају да се јави сумња да испоручени агропелет по својим 
карактеристикама не одговара оном који је понуђач нудио у својој понуди. 
 
-Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 19/14/ОП, уз обавезно присуство 
овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана у 
термину од 10,30 до 12,30 часова, осим дана предвиђеног за отварање приспелих 
понуда, контакт особа Пајић Зоран, организатор Службе „Услуга“ (контакт телефон 
062 294 220) и Илија Поповић, предрадник одељења одржавања (контакт телефон 
062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, која се 
налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума обиласка локације 
и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је понуђач извршио своју 
обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни део 
понуде. 
 
 

 

 

        Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 

 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара- Набавка агропелета за потребе РЈ „Дом за негу“ 
Геронтолошког центра из Суботице, које су предмет овог уговора  продавац 
ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са 
следећим учесницима: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи 
или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу позива 
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца 23.12.2014. године за набавку добара: Набавка агропелета за 
потребе РЈ „Дом за негу“ Геронтолошког центра из Суботице, јавна набавка број: 
19/14/ОП 



 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама 
из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део 
овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара која су предмет уговора. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја агропелета за потребе РЈ „Дом за негу“ 
Геронтолошког центра из Суботице, одређене у спецификацији понуде продавца 
са ценом ____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове 
понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном износу 
од _______________________ динара, односно _____________ динара уколико 
прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог 
Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна 
за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а максимално 
до уговорене количине робе односно до уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи 
количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене наруџбе робе од 
стране купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од 
_______________________ год. до _______________________  године, а према 
финансијским могућностима Установе. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује на адресу продавца РЈ „Дом за негу“, 27. Марта број 
36, Суботица, радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац и Продавац 
не споразумеју другачије за поједине испоруке.Продавац је обавезан да поред 
испоруке изврши и истовар робе у магацин који се налази у саставу котларнице. 

Члан 6. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 дана, 



рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 

Члан 7. 
 

                  Продавац се обавезује да за све време трајања уговора, a при свакој 
испоруци, води рачуна о техничким својствима производа који су предмет овог 
Уговора, а у складу са својствима означеним у техничкој спецификацији. 
                Приликом сваке сукцесивне испоруке, из контигента агропелета који је 
испоручен, купац ће у присуству представника продавца узети два узорка у 
количини од по 2 килограма и херметички затворити, са назначењем датума 
узимања узорка и потписом представника обе уговорне стране.Један узорак 
предаје се продавцу а један остаје код купца, и наведени узорци се чувају за 
потребе вршења анализа у случају да се јави сумња да испоручени агропелет по 
својим карактеристикама не одговара оном који је продавац нудио у својој понуди. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње изврши неопходне контроле 
производа, у овлашћеној Установи у месту седишта Купца, односно изван седишта 
купца уколико у седишту нема овлашћених лабораторија, а у случају утврђених 
недостатака да такву робу одмах врати продавцу, уз обавезу продавца да му 
достави исту количину исправне робе.У случају да се анализом утврди да роба коју 
је продавац испоручио не одговара по својим карактеристикама оној коју је купац 
захтевао у оквиру конкурсне документације, продавац је обавезан да купцу 
надокнади и трошкове извршене анализе. 
 

Члан 8. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави 
Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене недостатке у 
року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 9. 
 

                   Трошкови осигурања робе до места испоруке наведеном у члану 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 10. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Свака уговорна страна може уговор раскинути у случају да се друга 
уговорна страна не придржава било ког услова из понуде. 
 

Члан 11. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора 
преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 



оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, 
а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року од 7 дана од 
дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана истека 
рока важења менице.  

Члан 12. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу материју која је предмет уговарања. 

 
Члан 13. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 14. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
 



VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 
СЕ ПОПУНИ 

 
 
 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
o у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 
o У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је 
исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити 
јединичне цене без ПДВ-а 

o у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

Ред 
бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИ
ЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.   Техничке карактеристике 
енергента: 
 
-Агропелет мора да буде од 
пшеничне сламе, са или без 
додатка  адитива, 
одговарајућег квалитета који 
онемогућава таложење 
силиката и појаву загушења у 
раду котла, пречника од ø6 
do ø8 mm, дужине од 20 до 
30 mm 
 
-Доња топлотна моћ мора да 
буде мин. 14.500 kJ/kg 
 
-Садржај влаге у тренутку 
примопредаје не сме да буде 
изнад максималних 10%  
 

тона  

  



 


