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Предмет : Измене и допуне конкурсне документације број 03/2013 – 809 – ЈНВВ – добра – горива 
 
Врше се измене и допуне конкурсне документације за ЈНВВ број 03/2013 – 809 – ЈНВВ – добра – 
горива, и то : 
 

1. На страни 2.  
Новоформирана табела биће формирана на следећи начин : 
 
Конкурсна документација садржи:  
Поглавље Назив поглавља ст

р 
 
I 

 
Општи подаци о јавној набавци 

 
3 

 
II 

 
Подаци о предмету јавне набавке 

 
4 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и   опис   добара,   
радова   или   услуга,   начин спровођења   контроле   и   обезбеђења   
гаранције квалитета,  рок  извршења,  место  извршења  или  испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл.     

 
5 
 

 
IV 

 
Техничка   документација   и   планови 

 
6 

 
V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  и 76.  Закона  и  
упутство  како  се  доказује испуњеност тих услова 

 
7 

 
VI 

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
12 

 
VII 

 
Образац понуде 

 
23 

 
VIII 

 
Модел уговора 

 
37 

 
IX 

 
Образац  структуре  ценe  са  упутством  како  да  се попуни 

 
41 

 
X 

 
Образац трошкова припреме понуде 

 
42 

 
XI 

 
Образац изјаве о независној понуди 

 
43 

 
XII 

 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

 
44 

 
XIII 

Образац банкарске гаранције за озбиљност понуде а понуђач уместо 
банкарске гаранције може доставити регистровану меницу, менично 

 
45 



овлашћење и картон депонованих потписа. 
 
XIV 

Дат је Образац банкарске гаранције за  извршење посла  а понуђач 
уместо банкарске гаранције може доставити регистровану меницу, 
менично овлашћење и картон депонованих потписа. 

 
46 

 
XV 

Образац изјаве којом понуђач потврђује да ли понуду подноси за 
целокупну набавку или само за појединачне партије 

 
47 

 
XVI 

 
Овлашћење представника понуђача 

 
48 

 
 

2. На страни 4. и 5. се наведе следећи  Правилници: 
 

- Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла  
- („Сл.гласник РС“, бр.123/2012 од 28.12.2012. године ) ; 

 
-  Правилника о изменама и допунама техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла („Сл.гласник РС“, бр.63/2013 од 19.07.2013. године) и 
 

- Правилник о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас ( 
„Сл. Гласник РС“ бр. 123/2012 од 28.12.2012.године) и Правилник о изменама и допунама 
правилника о техничким и другим захтевима за ТНГ („Сл. Гласник РС“ бр. 63/2013 од 
19.07.2013.године) 

 
 

3. На страни 13. се као задњи пасус подтачке  ж) додаје се пасус: 
 

- Понуђач може као средство обезбеђења за озбиљност понуде  и добро извршење посла уместо 
банкарске гаранције обезбеђења за озбиљност понуде  и добро извршење посла доставити и 
регистровану мениоцу, менично овлашћење и картон депонованих потписа као гаранцију 
обезбеђења за озбиљност понуде  и добро извршење посла. 
 
- Наведене гаранције се дају за оне партије којима понуђач учествује у јавној набавци. Ако 
понуђач учествује за више партија доставља једну гаранцију за све  партије за које учествује. 
 
 

4. На страни 14. Иза речи банкарској гаранцији се додаје или меници за озбиљност понуде и 
гласи: - Пожељно је да се банкарска гаранција за озбиљност понуде или регистрована меница 
за озбиљност понуде…  

 
У осталом делу текста Конкурсне документације где год је споменута банкарска гаранција се 

додаје или регистрована меница  и уместо исте као гаранција се може доставити регистрована 
меница, менично овлашћење и картон депонованих потписа.. 
 

5. На страни 16. тачка 10.1.  и  11. се мењају  и гласе: 
 

- 10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
 

Рок плаћања је  15/45 ( рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  („Сл. гласник  РС”  бр. 



119/2012)),  од  дана фактурисања ,  на  основу  документа  који испоставља понуђач, а 
којим је потврђена испорука добара.  
 
Купац се обавезује да вредност робе плати Продавцу у року од _____ дана ( у зависности 
који је рок плаћања понуђен у понуди) од дана фактурисања. Фактурисање се врши 15 и 
последњег у месецу. 
 
Плаћање за преузету робу се врши на  основу испостављених фактура и то уплатом на 
текући рачун Продавца назначеног на фактури. 
 
Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде 
обухваћена фактуром за тај период, биће укуључена у фактуру за наредни обрачунски 
период. 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 
 

- 11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

 
Цене у понуди важе на дан састављања понуде. 
 

После закључивања уговора цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца 
( понуђача) у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 
 

Испоручене нафтне деривате Продавац ( понуђач) ће фактурисати Купцу по цени која 
важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране 
купца на бензиским станицама Продавца (  понуђача). 

 
Понуђач ( продавац ) своје купце обавештава о променама цена на тотемима на свакој 

бензиској станици, и достављањем спецификација за купљену року уз фактуру. 
 
 
6. На страни 21. тачка 21. се мења и гласи: 

 
21. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА (ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА)  
 
Добављач  (изабрани  понуђач)  биће  у  обавези  и  да  приликом  сваке  појединачне  
испоруке достави Наручиоцу (Купцу) следећу документацију: рачун са пратећом 
документацијом. 

 
7. На странама 30., 31.  и  32 . табеле  се мењају  и гласе : 



 
6) Е  Л  Е  М  Е  Н  Т   И     П  О  Н  У  Д  Е 

ред. 
број  

 
Назив горива 

Јединица 
мере 

Количина 

 
1. 

ЕВРО ДИЗЕЛ ( ЕН – 590 ) стандард СРПС ЕН 
590 

 
литар 

 
90.000 

 
Предмет 
набавке 
 

паритет количина Цена по 
јединици без 
пдв-а 

Цена по 
јединици са 
пдв-ом 

 
 

Франко 
бензинска 
станица понуђача 

  

 

... дин./лит 

 

 

... дин./лит 

УКУПНО: 
(Напомена: Уписати производ 
количине и одговарајуће цене по 
јединици мере) 

 

 

... дин 
( без пдв-а) 

 

 

... дин 
( са пдв-ом ) 

Напомена: Стопа пореза на додату вредност (ПДВ) је 20 %.  
Укупан износ увозне царине и других дажбина:  

(Напомена: Уписати износ у динарима само у случају када 
понуђена цена укључује увозну царину и друге.. дажбине, у 
супротном уписати "0" или "/".)  

 
 

дин. 

Цена по јединици мере (без ПДВ-а)  
ЕВРО ДИЗЕЛ       

дин./лит. 

Рок плаћања( понуђени рок одложеног плаћања 
неможе бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана 
рачунајући од дана фактурисања. Фактурисање се 
врши 15-ог и последњег дана у месецу. У случају да 
понуђач измени начин плаћања ли не упише рок 
одложеног плаћања изван назначеног оквира, 
понуда ће бити одбијена.) 

 
 
Одложено плаћање у року од _________ 
календарских дана рачунајући од дана 
фактурисања. Фактурисање се врши 15-ог 
и последњег дана у месецу. 

 
Динамика испоруке 

Сукцесивно 
 

 
Назив произвођача понуђеног добра 

 

 Рок важења понуде 
 

_________________ календарских дана 
рачунајући од дана отварања понуда. 

Датум           Понуђач 
 

М. П. 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде.  



ред. 
број  

 
Назив горива 

Јединица 
мере 

Количина 

 
2. 

ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 ( ЕН – 228 ) 
стандард СРПС ЕН 228 

 
литар 

 
12.000 

 
Предмет 
набавке 
 

паритет количина Цена по 
јединици без 
пдв-а 

Цена по 
јединици са 
пдв-ом 

 
 

Франко 
бензинска 
станица понуђача 

  

 

... дин./лит 

 

 

... дин./лит 

УКУПНО: 
(Напомена: Уписати производ 
количине и одговарајуће цене по 
јединици мере) 

 

 

 

... дин 
( без пдв-а) 

 

 

... дин 
( са пдв-ом ) 

Напомена: Стопа пореза на додату вредност (ПДВ) је 20 %.  
 

Укупан износ увозне царине и других  
дажбина:  

(Напомена: Уписати износ у динарима само у случају када 
понуђена цена укључује увозну царину и друге.. дажбине, у 
супротном уписати "0" или "/".)  

 
 
 

дин. 
Цена по јединици мере (без ПДВ-а)  
ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95  

дин./лит. 

Рок плаћања( понуђени рок одложеног плаћања 
неможе бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана 
рачунајући од дана фактурисања. Фактурисање се 
врши 15-ог и последњег дана у месецу. У случају да 
понуђач измени начин плаћања ли не упише рок 
одложеног плаћања изван назначеног оквира, 
понуда ће бити одбијена.) 

 
 
Одложено плаћање у року од _________ 
календарских дана рачунајући од дана 
фактурисања. Фактурисање се врши 15-ог 
и последњег дана у месецу. 

 
Динамика испоруке 

Сукцесивно 
 

 
Назив произвођача понуђеног добра 

 

 Рок важења понуде 
 

_________________ календарских дана 
рачунајући од дана отварања понуда. 

Датум           Понуђач 
 

М. П. 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде.  



 
ред. 
број  

 
Назив горива 

Јединица 
мере 

Количина 

 
3. 

 
ТНГ – ауто гас ( ЕН 589 )  

 
литар 

 
20.000 

 
Предмет 
набавке 
 

паритет количина Цена по 
јединици без 
пдв-а 

Цена по 
јединици са 
пдв-ом 

 
 

Франко 
бензинска 
станица понуђача 

  

 

... дин./лит 

 

 

... дин./лит 

УКУПНО: 
(Напомена: Уписати производ 
количине и одговарајуће цене по 
јединици мере) 

 

 

 

... дин 
( без пдв-а) 

 

 

... дин 
( са пдв-ом ) 

Напомена: Стопа пореза на додату вредност (ПДВ) је 20 %.  
 
Укупан износ увозне царине и других дажбина:  

(Напомена: Уписати износ у динарима само у случају када 
понуђена цена укључује увозну царину и друге.. дажбине, у 
супротном уписати "0" или "/".)  

 
 
                                                                      дин. 

Цена по јединици мере (без ПДВ-а)  
ТНГ – ауто гас  

 
дин./лит. 

Рок плаћања( понуђени рок одложеног плаћања 
неможе бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана 
рачунајући од дана фактурисања. Фактурисање се 
врши 15-ог и последњег дана у месецу. У случају да 
понуђач измени начин плаћања ли не упише рок 
одложеног плаћања изван назначеног оквира, 
понуда ће бити одбијена.) 

 
 
Одложено плаћање у року од _________ 
календарских дана рачунајући од дана 
фактурисања. Фактурисање се врши 15-ог 
и последњег дана у месецу. 

 
Динамика испоруке 

Сукцесивно 
 

 
Назив произвођача понуђеног добра 

 

 Рок важења понуде 
 

_________________ календарских дана 
рачунајући од дана отварања понуда. 

Датум           Понуђач 
 

М. П. 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде.  



8. На странама од 37 до 40 модел уговора се мења и гласи : 
 

VIII   МОДЕЛ УГОВОРА  
 

6. Модел уговора 

Модел уговора Понуђач мора да попуни, парафира и стави печат на сваку страну и 
овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел 
гласи. 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих 
подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе 
сваког од понуђача из групе. 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

ГОРИВА 
Закључен између: 

 
ЈП"Национални парк Тара" Бајина Башта, Миленка Топаловића , матични број 

07360355, ПИБ 100760669, текући рачун број 160-119628-92 „Banca Intesa“, које заступа 
Љубомир Рајаковић (у даљем тексту: КУПАЦ) 
и 
..........................................................................................................................................................................
............................................(назив предузећа, адреса ,седиште, име лица које заступа фирму,) (у 
даљем тексту овог уговора: ПРОДАВАЦ) Матични број: ........................... ПИБ: ........................ 
Текући рачун: ............................................... 
Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
Продавац наступа ______________(самостално, са подизвођачима, у групи понуђача). 
Подизвођачи 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________Учесн

ици у заједничкој понуди 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Предмет овог уговора је набавка добара – набавка горива, у свему према конкурсној 
документацији и техничким захтевима, односно, техничким спецификацијама и понуди 
која је саставни део овог уговора. 

 
1. Евро дизел – ______________________ литара 
2. Евро премијум БМБ 95 – ____________ литара 



3. ТНГ ауто гас - _____________________литара 
  
Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА број ................... од ......... 2013.  

2. ЦЕНА 

Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број ................ од ........... 2013.године. 
Укупна вредност робе из члана 1. Уговора износи .............................. динара без ПДВ-а.  
Цене нафтних деривата утврђују се одлуком ПРОДАВЦА у складу са кретањима цена на тржишту 
нафтних деривата. Одлуке ПРОДАВЦА о променама цена нафтних деривата се доносе у оним 
интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафтних 
деривата. Испоручене нафтне деривате ПРОДАВАЦ ће фактурисати по цени која важи на дан 
испоруке. 
Попусти и друге погодности: ______________________________________________________ 
За куповину нафтних деривата путем кредитних картица КУПЦУ се одобрава рабат, и 
то:__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Купац се обавезује да вредност робе плати Продавцу у року од _____ дана ( у зависности 
који је рок плаћања понуђен у понуди) од дана фактурисања. Фактурисање се врши 15 и 
последњег у месецу. 
Плаћање за преузету робу се врши на  основу испостављених фактура и то уплатом на 
текући рачун Продавца назначеног на фактури. 
Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде 
обухваћена фактуром за тај период, биће укуључена у фактуру за наредни обрачунски 
период. 

4. РОК ИСПОРУКЕ 
Роба која је предмет овог уговора испоручује се на малопродајним објектима продавца (станицама 
за снабдевање моторних возила горивом нафтног порекла у Бајиној Башти и широм Републике 
Србије). 
Продавац се обавезује да у периоду од 12 месеци испоручи КУПЦУ целокупну уговорену 
количину робе. Уколико у том временском периоду нису испоручене уговорене количине Уговор 
је важећи до коначне испоруке свих количина. 
Роба се испоручује континуирано, зависно од потреба купца. 
Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.  
 

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Продавац је у обавези да најкасније у року до 14 календарских дана по потписивању овог 

Уговора достави  Купцу,  банкарску  гаранцију ИЛИ регистровану  меницу  ( у зависности шта 
Понуђач достави као гаранцију уз понуду) за  добро  извршење  посла  у  износу  од 10 %  укупне 
купопродајне  вредности  _________________ ( у зависности за коју се партију понуда даје или за 
целокупну вредност јавне набавке)  без  урачунатог  пореза  на  додату  вредност.   

Наведеном гаранцијом банка ИЛИ регистровану  меницу  ( у зависности шта Понуђач достави 
као гаранцију уз понуду) мора да се обавеже да ће "неопозиво", "безусловно" и "на први позив и 
без права приговора" извршити уплату на текући рачун Купца највише до гарантованог износа 
ОДНОСНО активирати меницу. Период важности гаранције мора бити 365 дана рачунајући од 



дана издавања. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је 
враћена банци или не односно Понуђачу.  

У случају потребе за продужењем рока важења достављене банкарске гаранције ИЛИ 
регистровану  меницу  за добро извршење посла  Купац  је  у  обавези  да  достави  Продавцу  
захтев  за  продужењем  истог  најкасније 14 календарских дана пре истека  рока важења 
достављене гаранције ОДНОСНО продужавања важења, а  Продавац је у обавези  да поступи у 
складу са овим захтевом.  

Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију ИЛИ регистровану  меницу ,  у случају да 
Продавац не испуни обавезе из овог Уговора.  

Продавац  се  обавезује  да  најкасније  у  року  до  14  календарских  дана  по  потписивању 
овог  Уговора, достави Купцу бланко сопствену меницу којом ће додатно гарантовати испуњење 
свих својих  уговорних  обавеза,  односно  уредно  извршење  уговореног  посла  и  евентуално  
плаћање уговорне казне и накнаде штете, при чему ће се меница држати у портфељу Купца, 
најмање  5 календарских дана дуже од дана испуњења свих уговорних обавеза Продавца, након 
чега ће бити враћена Продавцу. Меница мора да буде регистрована код матичне банке Продавца.  

Истовремено  са предајом менице  из претходног  става овог  члана, Продавац  се обавезује да 
Купцу преда и копију картона са депонованим потписима овлашћених лица Продавца (копију 
оверену код  матичне  банке  Продавца),  оверени  (код  матичне  банке  Продавца)  захтев  за  
регистрацију менице, као и менично овлашћење на износ 15 % укупне купопродајне вредности 
_________________ ( у зависности за коју се партију понуда даје или за целокупну вредност јавне 
набавке)  без урачунатог  пореза  на  додату  вредност,  да  Купац  може  попунити  меницу  у  
складу  са  овим  Уговором како би је активирао у случају неиспуњења уговорних обавеза 
Продавца. 
( Овај члан ће бити написан у складу са гаранцијом коју понуђач достави у својој понуди, односно 
да ли достави банкарску гаранцију или регистровану меницу.) 

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ 
Квалитет производа који je предмет овог Уговора мора у потпуности да задовољи одредбе:   

-Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла  
(„Сл.гласник РС“, бр.123/2012 од 28.12.2012. године )   
-Правилника о изменама и допунама техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла („Сл.гласник РС“, бр.63/2013 од 19.07.2013. године), и 
- Правилник о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течни гас ( „Сл. 

Гласник РС „ бр. 123/2012 од 28.12.2012.) и Правилника о изменама и допунама првилника о 
техничким и другим захтевима за ТНГ ( „Сл. Гласник РС „ бр. 63/2013 од 19.07.2013.)  
 

КУПАЦ има право на рекламацију квалитета и количине испоручених нафтних деривата, у 
ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања нафтних 
деривата. 

У случају приговора на количину испоручених нафтних деривата, Купац одмах обавештава 
Продавца, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места 
утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник. 

У случају приговора на квалитет испоручених  нафтних деривата, Купац одмах обавештава 
Продавца, који упућује стручно лице ради узроковања робе која се даје на анализу. 

Уколико Купац не поступи у складу са напред наведеним, његова рекламација се неће 
разматрати. 

Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси 
Купац.   

7. ВИША СИЛА 



Наступање више силе ослобађа од одговорности УГОВОРНЕ СТРАНЕ за кашњење у извршењу 
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране 
су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 

 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша 
сила. 

8. СПОРОВИ 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 
споразумно, а  у случају спора уговарају месну надлежност Привредног суда у Ужицу. 

На све што није изричито предвиђено овим Уговором примењиваће се одговарајуће одредбе 
Закона о облигационим односима. 

9. РАСКИД УГОВОРА 

УГОВОРНА СТРАНА незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
може захтевати раскид овог Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 
благовремено извршила. 

Раскид овог Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана. 
10. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ који 
је дат у писаном облику. 

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ. 

 
12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих се ПРОДАВЦУ уручују 2 (два) 
примерка а КУПЦУ 4 (четири) примерка. 
 
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог бр.1 - Понуда бр. ............ од ............2013.године. 
 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 
 

                    КУПАЦ                   ПРОДАВАЦ 
         ЈП "Национални парк Тара"  
 
        .................................................... 
            Љубомир Рајаковић 



9. На страни 41. IX   ОБРАЗАЦ   СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ  
 Напомена се мења и гласи: 

Напомена: 
Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина),  
наручилац може да предвиди и посебну колону „остали трошкови“ у коју би  
понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. 
 

10. На страни 45 и 46. се додају напомене : Уместо банкарске гаранције понуђач 
може доставити и регистровану меницу са меничним овлашћењем и картоном 
депонованих потписа тако да иста изгледа овако : 
 

XIII - ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ  
ПОНУДЕ  
Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо да ћемо у 
потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, ЈП "Национални парк Тара" из Бајина Башта, 
ул. Миленка Топаловића бр. 3 (у даљем тексту: Наручилац), у име [пун назив понуђача и пуна 
адреса] (у даљем тексту: Понуђач), у износу од [не мањи од 5 % укупне вредности понуде, без 
урачунатог пореза на додату вредност], који представља гаранцију за учешће у поступку набавке 
евро дизела (редни број јавне набавке 03/2013- 809 ). Ова гаранција је неопозива, безусловна и 
наплатива на први позив и без права приговора.  

Важност ове Гаранције је до [датум].  
Уколико  од  Наручиоца  не  примимо  никакав  писани  захтев  за  исплату  гарантног  износа  до  
горе наведеног датума, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли нам је враћена или не. 
Наручилац је дужан да нам уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе и изјаву да је 
Понуђач прекршио услове наведене у конкурсној документацији за предметну јавну набавку и да 
му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Понуђача.  

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање Наручиоцу без даљег одлагања, најкасније у року од три 
радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено.  

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност суда у Ужицу.  

[Место и датум]  
                                                                                 М.П.  

Потпис одговорног лица (банке)  
 

Име и презиме одговорног лица  
Напомена :  
Уместо банкарске гаранције понуђач може доставити и регистровану меницу са 
меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа. Наручилац ће прихватити 
гаранције у било којој форми која ће испунити све суштинске захтеве наведене у 
датомобрасцу односно у конкурсној документацији 



XIV - ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо да ћемо у 
потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, ЈП "Национални парк Тара"  
из Бајина Башта, ул. Миленка Топаловића бр.3 (у даљем тексту: Купац), у име [пун назив 
изабраног понуђача и пуна адреса] (у даљем тексту: Продавац), у износу од [10 % укупне 
купопродајне вредности, без урачунатог пореза на додату вредност], који представља гаранцију за 
добро извршење посла у складу са Уговором о купопродаји ___________(редни број јавне 
набавке 03/2013 – 809 ), закљученим између Купца и Продавца. Ова гаранција је неопозива, 
безусловна и наплатива на први позив и без права приговора.  
 

Важност ове Гаранције је 365 дана рачунајући од дана издавања односно до [датум].  
 
Уколико од Купца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа до горе наведеног 
датума, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли нам је враћена или не.  

Купац је дужан да нам уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе и изјаву да Продавац 
није  извршио  своје  обавезе  по  Уговору,  да  Купац  има  право,  према  одредбама  наведеног 
Уговора, на плаћање износа који захтева као и да му наведени износ није другачије плаћен од 
стране или у име Продавца.  

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање Купцу без даљег одлагања, најкасније у року од три 
радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено.  
 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност суда у Ужицу.  
 
 
 

[Место и датум]  
М.П. 

Потпис одговорног лица (банке)  
 
 
 

Име и презиме одговорног лица  
 
 
 

Гарант [пун назив банке и адреса]  
Напомена :  
Уместо банкарске гаранције понуђач може доставити и регистровану меницу са 
меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа. Наручилац ће прихватити 
гаранције у било којој форми која ће испунити све суштинске захтеве наведене у датом 
обрасцу односно у конкурсној документацији. 
 


	ЈП "Национални парк Тара"

