
ЈП КОМУНАЛАЦ
ул.Војводе Мишића 50
18300 Пирот
komunalac.pirot@mts.rs
Бр.ЈН-23-15/4-1
Датум: 05.01.2015.год.
У складу са Чланом 63.Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012,68/2015) Наручилац
ЈП Комуналац врши

ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац је у Конкурсној документацији за Јавну набавку ЈН-23-15 за набавку нафтних
деривата,обликовану у три партије, тражио средства обезбеђења за озбиљност понуде и за добро
извршење посла.

На страни 16 Конкурсне документације Наручилац је навео да је Понуђач је дужан да
приликом подношења понуде, Наручиоцу преда,као средство обезбеђења за озбиљност понуде,
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије (копија регистрационе пријаве) и менично писмо – овлашћење , за озбиљност понуде.
Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица
Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 30 дана
од дана отварања понуда,а износ је 10% од понуђене цене без ПДВ-а.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење
понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења
у складу са Законом о јавним набавкама и захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Овом допуном конкурсне документације достављамо модел Меничног овлашћења.
Уколико Понуђач подноси понуду за две или више Партија, потребно је да достави одговарајући
број меница и обрасца Меничног овлашћења, и достави их за сваку Партију посебно.Допуњује се и
део који се односи на Упутство понуђачима како да сачине понуду - шта све понуда треба да
садржи , страна 11 конкурсне документације- додаје се да Понуђач треба уз Понуду да достави
меницу за озбиљност понуде,на начин како је напред наведено.
Такође, у моделу Уговора додаје се члан који се односи на средства обезбеђења за добро извршење
посла, јер је Наручилац у Конкурсној документацији на страни 16 и на страни 14, навео да је
изабрани Понуђач дужан да у тренутку склапања уговора достави средство обезбеђења за добро
извршење посла, и на страни 38 конкурсне документације, као обавезан образац, предвидео Изјаву
о давању средства обезбеђења .У складу са тим, овом допуном конкурсне документације , у
Моделу уговора додаје се члан који се односи на средства обезбеђења за добро извршење посла.
Ова допуна садржи 11 страна и представља саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку ЈН-23-15

mailto:komunalac.pirot@mts.rs


На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист
СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената
платног промета

Дужник:
Назив и адреса:____________________________________________________
Матични број: _____________________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________________
Текући рачун(и): ___________________________________________________
Код банке (банака) _________________________________________________
доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице -

Корисник: ЈП Комуналац,ул.Војводе Мишића 50,18300 Пирот, мат. број 07131500, ПИБ 100185131

У прилогу овог акта достављамо бланко сопствену меницу, серијски број: ___________________

у складу са условима за учешће у јавној набавци " ЈН 23 -15-нафтни деривати
Партија ___

Овлашћујемо ЈП Комуналац, Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може
безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим
прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од 10% цене без ПДВ-а
______________________________________________________________________________________________
(________________________________________________________________) динара са свих наших рачуна као
Дужника - издаваоца менице.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације
дође до: промена лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а
други задржава Дужник.

Место и датум: Потпис овлашћеног лица
______________________________ _________________________



МОДЕЛ УГОВОРА
За Партију 1

УГОВОР О КУПОВИНИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА

Закључен између:
1. ЈП Комуналац, ул.Војводе Мишића 50,Пирот, ПИБ 100185131, матични број 07131500,кога
заступа директор Бобан Толић,(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:
ЈН Број 23-15

Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

1.1.Предмет Уговора је купопродаја нафтни деривата из асортимана продавца,а у складу са
Понудом по Јавној набавци бр. ЈН-23-15,која је саставни део Уговора.
1.2.До предаје ствари које су предмет овог уговора купцу,ризик случајне пропасти или оштећења
ствари сноси продавац.а са предајом ствари ризик прелази на купца.

Члан 2.
ЦЕНА

2.1.Цене нафтних деривата су утврђене Понудом продавца бр._________ по ЈН 123-15,

2.2.Цена нафтних деривата која су предмет ове јавне набавке мења се на основу Одлука Понуђача

у складу са Законом и подзаконским актима Републике Србије,у складу са кретањем цена нафтних

деривата на тржишту нафтних деривата,променом цене сирове нафте на светском тржишту и

променом фискалних обавеза за ову врсту добара (акцизе,ПДВ, и слично.)Испоручено гориво

добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке.

Продавац се обавезује да Купца обавештава о евентуалним променама цена нафтних
деривата,насталим усклађивањем са тржишним условима.
Продавац може да одобри количински попуст Купцу,који се обрачунава на месечном нивоу.

Члан 3.
РОК ПЛАЋАЊА

3.1.Рок за плаћање је утврђен понудом Продавца бр.___________ по ЈН 23-15 и износи 30 дана од
дана настанка ДПО.



3.2.Плаћање на основу испостављених фактура,Купац је дужан да изврши уплатом на текући рачун
Продавца.
3.3.Уколико Купац не измирује своје обавезе на уговорени начин и у уговореном року,преузима на
себе све штетне последице.

Члан 4.
НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

4.1.Уговорене количине нафтних деривата,из Понуде бр.___________ по ЈН 23-15, Купац ће
преузимати сукцесивно,у складу са својим потребама.

Члан 5.
РЕКЛАМАЦИЈА

5.1.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.

Члан 6.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

6.1. Понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство обезбеђења за добро
извршење посла и то трасирати сопствену бланко меницу,која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом потписана од
стране овлашћеног лица за заступање,а уз исту мора бити достављено менично
писмо-овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а,и
клаузулама:безусловна и платива на први позив.Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу.Рок важења меница мора бити дужи 5 дана од рока извршења обавеза.Купац ће
уновчити меницу уколико Продавац не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора,његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Члан 7.
ЗАТЕЗНА КАМАТА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ

7.1.Продавац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Купцу законску затезну камату.
7.2.Продавац може обуставити испоруку нафтних деривата у случају када КУпац неуредно
извршава своје обавезе плаћања.

Члан 8.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

8.1. Уговор се закључује на период од 12 месеци.
8.2.У случају да нека од одредаба овог Уговора престане да буде у складу са важећим законским
прописима или актима, од тог дана ће се на послове из овог Уговора примењивати важећи
прописи,а уговорене стране ће нове услове регулисати закључењем Анекса уговора.



Члан 9.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

9.1.Уговорне стране за случај евентуалног спора уговарају надлежност Привредног суда у Нишу.
9.2.За све што овим Уговором није предвиђено,примењују се одредбе Закона о облигационим
односима и други Законски прописи који се односе на предмет Уговора.
9.3.Овај Уговор је закључен у 2 (два) истоветна примерка,од којих по 1 (један) примерак припада
свакој Уговорној страни.

ЗА КУПЦА ЗА ПРОДАВЦА
___________________ ____________________

Напомена: Наручилац ће закључити типски Уговор са Понуђачем чија понуда буде изабрана као
најповољнија,уколико се битно суштински не разликује од предложеног Модела уговора из
конкурсне документације



МОДЕЛ УГОВОРА
За Партију 2

УГОВОР О КУПОВИНИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА
Путем кредитне картице за гориво

Закључен између:
1. ЈП Комуналац, ул.Војводе Мишића 50,Пирот, ПИБ 100185131, матични број 07131500,кога
заступа директор Бобан Толић,(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:
ЈН Број 23-15

Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

1.1.Предмет Уговора је купопродаја нафтни деривата из асортимана продавца коришћењем
кредитне картице за гориво Понуђача ,у складу са Понудом по Јавној набавци бр. ЈН-23-15,која је
саставни део Уговора
1.2.Продавац се обавезује да Купцу испоручује нафтне деривате на својим бензинским станицама.

Члан 2.
ЦЕНА

2.1.Цене нафтних деривата су утврђене Понудом продавца бр.________ по ЈН 23-15,

2.2.Цена нафтних деривата која су предмет ове јавне набавке мења се на основу Одлука Понуђача

у складу са Законом и подзаконским актима Републике Србије,у складу са кретањем цена нафтних

деривата на тржишту нафтних деривата,променом цене сирове нафте на светском тржишту и

променом фискалних обавеза за ову врсту добара (акцизе,ПДВ, и слично.)Испоручено гориво

добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке.
Продавац се обавезује да Купца обавештава о евентуалним променама цена нафтних
деривата,насталим усклађивањем са тржишним условима.
Продавац може да одобри количински попуст Купцу,који се обрачунава на месечном нивоу.

Члан 3.
РОК ПЛАЋАЊА

3.1.Рок за плаћање је утврђен понудом Продавца бр.___________ по ЈН 23-15 и износи 30 дана од
дана настанка ДПО.



3.2.Плаћање на основу испостављених фактура,Купац је дужан да изврши уплатом на текући рачун
Продавца.
3.3.Фактурисање испоручених количина нафтних деривата вршиће се два пута у месецу,дужничко
поверилачки однос настаје 15-ог у месецу за продају остварену у првих 15 календарских дана у
текућем месецу,и последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог календарског у текућем
месецу до краја месеца.
3.4.Уколико Купац не измирује своје обавезе на уговорени начин и у уговореном року,преузима на
себе све штетне последице.

Члан 4.
НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

4.1.Уговорене количине нафтних деривата,из Понуде бр.___________ по ЈН 23-15, Купац ће
преузимати сукцесивно,у складу са својим потребама.

Члан 5.
РЕКЛАМАЦИЈА

5.1.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.

Члан 6.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

6.1. Понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство обезбеђења за добро
извршење посла и то трасирати сопствену бланко меницу,која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом потписана од
стране овлашћеног лица за заступање,а уз исту мора бити достављено менично
писмо-овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а,и
клаузулама:безусловна и платива на први позив.Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу.Рок важења меница мора бити дужи 5 дана од рока извршења обавеза.Купац ће
уновчити меницу уколико Продавац не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора,његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Члан 7.
ЗАТЕЗНА КАМАТА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ

7.1.Продавац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Купцу законску затезну камату.
7.2.Продавац може обуставити испоруку нафтних деривата у случају када КУпац неуредно
извршава своје обавезе плаћања.

Члан 8.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

8.1. Уговор се закључује на период од 12 месеци.
8.2.У случају да нека од одредаба овог Уговора престане да буде у складу са важећим законским
прописима или актима, од тог дана ће се на послове из овог Уговора примењивати важећи
прописи,а уговорене стране ће нове услове регулисати закључењем Анекса уговора.



Члан 9.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

9.1.Уговорне стране за случај евентуалног спора уговарају надлежност Привредног суда у Нишу.
9.2.За све што овим Уговором није предвиђено,примењују се одредбе Закона о облигационим
односима и други Законски прописи који се односе на предмет Уговора.
9.3.Овај Уговор је закључен у 2 (два) истоветна примерка,од којих по 1 (један) примерак припада
свакој Уговорној страни.

ЗА КУПЦА ЗА ПРОДАВЦА
___________________ ____________________

Напомена: Наручилац ће закључити типски Уговор са Понуђачем чија понуда буде изабрана као
најповољнија,уколико се битно суштински не разликује од предложеног Модела уговора из
конкурсне документације



МОДЕЛ УГОВОРА
За Партију 3

УГОВОР О КУПОВИНИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА
Путем кредитне картице за гориво

Закључен између:
1. ЈП Комуналац, ул.Војводе Мишића 50,Пирот, ПИБ 100185131, матични број 07131500,кога
заступа директор Бобан Толић,(у даљем тексту: Купац)

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

Основ уговора:
ЈН Број 23-15

Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

1.1.Предмет Уговора је купопродаја нафтни деривата из асортимана продавца коришћењем
кредитне картице за гориво Понуђача ,у складу са Понудом по Јавној набавци бр. ЈН-23-15,која је
саставни део Уговора
1.2.Продавац се обавезује да Купцу испоручује нафтне деривате на својим бензинским станицама.

Члан 2.
ЦЕНА

2.1.Цене нафтних деривата су утврђене Понудом продавца бр._________по ЈН 23-15,

2.2.Цена нафтних деривата која су предмет ове јавне набавке мења се на основу Одлука Понуђача

у складу са Законом и подзаконским актима Републике Србије,у складу са кретањем цена нафтних

деривата на тржишту нафтних деривата,променом цене сирове нафте на светском тржишту и

променом фискалних обавеза за ову врсту добара (акцизе,ПДВ, и слично.)Испоручено гориво

добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке.
Продавац се обавезује да Купца обавештава о евентуалним променама цена нафтних
деривата,насталим усклађивањем са тржишним условима.
Продавац може да одобри количински попуст Купцу,који се обрачунава на месечном нивоу.

Члан 3.
РОК ПЛАЋАЊА

3.1.Рок за плаћање је утврђен понудом Продавца бр.___________ по ЈН 23-15 и износи 30 дана од



дана настанка ДПО.
3.2.Плаћање на основу испостављених фактура,Купац је дужан да изврши уплатом на текући рачун
Продавца.
3.3.Фактурисање испоручених количина нафтних деривата вршиће се два пута у месецу,дужничко
поверилачки однос настаје 15-ог у месецу за продају остварену у првих 15 календарских дана у
текућем месецу,и последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог календарског у текућем
месецу до краја месеца.
3.4.Уколико Купац не измирује своје обавезе на уговорени начин и у уговореном року,преузима на
себе све штетне последице.

Члан 4.
НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

4.1.Уговорене количине нафтних деривата,из Понуде бр.___________ по ЈН 19/2014, Купац ће
преузимати сукцесивно,у складу са својим потребама.

Члан 5.
РЕКЛАМАЦИЈА

5.1.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.

Члан 6.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

6.1. Понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство обезбеђења за добро
извршење посла и то трасирати сопствену бланко меницу,која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом потписана од
стране овлашћеног лица за заступање,а уз исту мора бити достављено менично
писмо-овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а,и
клаузулама:безусловна и платива на први позив.Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу.Рок важења меница мора бити дужи 5 дана од рока извршења обавеза.Купац ће
уновчити меницу уколико Продавац не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора,његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Члан 7.
ЗАТЕЗНА КАМАТА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ

7.1.Продавац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Купцу законску затезну камату.
7.2.Продавац може обуставити испоруку нафтних деривата у случају када КУпац неуредно
извршава своје обавезе плаћања.

Члан 8.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

8.1. Уговор се закључује на период од 12 месеци.
8.2.У случају да нека од одредаба овог Уговора престане да буде у складу са важећим законским
прописима или актима, од тог дана ће се на послове из овог Уговора примењивати важећи



прописи,а уговорене стране ће нове услове регулисати закључењем Анекса уговора.

Члан 9.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

9.1.Уговорне стране за случај евентуалног спора уговарају надлежност Привредног суда у Нишу.
9.2.За све што овим Уговором није предвиђено,примењују се одредбе Закона о облигационим
односима и други Законски прописи који се односе на предмет Уговора.
9.3.Овај Уговор је закључен у 2 (два) истоветна примерка,од којих по 1 (један) примерак припада
свакој Уговорној страни.

ЗА КУПЦА ЗА ПРОДАВЦА
___________________ ____________________

Напомена: Наручилац ће закључити типски Уговор са Понуђачем чија понуда буде изабрана као
најповољнија,уколико се битно суштински не разликује од предложеног Модела уговора из
конкурсне документације


