
Набавка нафтних деривата, ЈН бр. 2/2015 

Специјлана болница за рехабилитацију  
 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију бања  Ковиљача, Парк 4, Бања 

Ковиљача 

 

Предмет: Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за јавну набавку мале 

вредности: Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију, под бројем 2/2015 

 

  

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“ бр.124/2012), Комисија за јавну набавку наручиоца, формирана за 

спровођење поступка јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности, објављује 

следеће: 

 

 

Обавештење о продужењу рока 

за достављање понуда 

 
 

Одлуком Комисије за јавну набавку наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију, 

учињена је измена конкурсне документације за јавну набавку  у делу који се односи на 

техничке погрешке у писању и нетачне податке које је Наручилац грешком оставио у 

Моделу уговора, те како је измена и допуна учињена осам (8) односно мање дана пре 

протека рока за подношење понуда, Наручилац обавештава заинтересована лица да се 

рок за достављање понуда: 

 

продужава на 26.1.2015. године у 10:30 часова 

 

Отварање понуда ће се обавити истог дана, у понедељак 26.1.2015. године у 11:00 

часова. 

 

 

У Бањи Коваиљачи,  

 

дана 16.1.2015. године 

 

Служба за јавне набавке 

  



Набавка нафтних деривата, ЈН бр. 2/2015 

Специјлана болница за рехабилитацију  
 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, Бања Ковиљача 

 

Предмет: Одлука о измени конкурсне документације за јавну набавку мале вредности: 

Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију, под бројем 2/2015 

 

  

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр.124/2012), Комисија за јавну набавку наручиоца, формирана за 

спровођење поступка јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности, доноси 

следећу: 

 

 

Одлуку 

о измени и допуни конкурсне документације 
 

 

Одлуком Комисије за јавну набавку наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију 

врши се измена конкурсне документације за јавну набавку  у делу који се односи на 

техничке погрешке у писању и нетачне податке које је Наручилац грешком оставио у 

моделу уговора, те према редоследу учињених измена у конкурсној документацији, 

односно према броју стране на којој се налази промена у документу Конкурсна 

документација, измена се чини на страни 35 документације у Моделу уговора,  

 

тако да сада документ Модел уговора гласи: 

  



Набавка нафтних деривата, ЈН бр. 2/2015 

Специјлана болница за рехабилитацију  
 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

о испоруци нафтних деривата, по спроведеном поступку за јавну набавку мале 

вредности број 2 / 2015 

 

 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију,  

Парк 4, 15316 Бања Ковиљача,  

коју заступа директор  др Никола Сремчевић,  

(у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

ПИБ Наручиоца: 101188430 

 

ПОНУЂАЧ:          

 

 

 

                                    ( у даљем тексту „Испоручилац“) 

МБ:  

ПИБ Испоручиоца:  

Број рачуна:  

 

 

Наручилац и понуђач заједно констатују следеће: 

 

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124 

од 29. 12. 2012. године), а на основу позива за набавку добара – „Набавка нафтних 

деривата по партијама“, за потребе наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију, 

15316 Бања Ковиљача, Парк број 4, спровео поступак јавне набавке мале вредности; 

- да је Испоручилац дана _____________ године, доставио понуду број 

________________ од ____________2015. године, која се налази у прилогу уговора и 

саставни је део овог уговора; 

- да је Наручилац на основу извештаја о стручној оцени понуда број _________ од 

______2015. године, комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним 

набавкама донео одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду 

Испоручиоца број ______________ од ______2015. године и изабрао испоручиоца 
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Специјлана болница за рехабилитацију  
 

добара за „Набавка нафтних деривата по партијама“, према понуди коју је доставио из 

спроведеног поступка јавне набавке. 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 

Предмет јавне набавке, односно уговора, је – „Набавка и испорука нафтних деривата за 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију", а према опису из конкурсне 

документације и спецификације из прилога, Образаца број 12  – Структура цене  

 

Партија 1 – Еуро дизел гориво и 

Партија 2 – Безоловни моторни бензин [заокружити партију, односно партије за коју 

се доставља понуда] 

 

По закључењу уговора цене горива могу се мењати из објективних разлога, а 

објективни разлози може бити промена цене на тржишту и исте се утврђују одлуком 

понуђача у складу са Законом и подзаконским актима. 

 

Укупне количине купљеног горива до краја реализације предметне јавне набавке могу 

бити кориговане у складу са кретањем цена и потребама Наруčиоца, али тако да не 

прелази укупну процењену вредност набавке.  

Наручилац се обавезује да по закључењу овог Уговора Понуђачу достави потписан и 

печатом оверен списак својих моторних возила са регистрским бројевима – називом 

корисника и врстом нафтних деривата, који представља саставни део Уговора. 

 

Уговорена цена 

 

Члан 2. 

 

Цена нафтних деривата које Наручилац преузима у складу са овим уговором је 

малопродајна цена на дан преузимања, одређена од стране Испоручиоца. 

 

Испоручилац одобрава Наручиоцу попуст на цену из претходног члана сагласно схеми 

која чини саставни део овог уговора, а доставља је Испоручилац.  

 

 

Начин испоруке 

 

Члан 3. 
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Специјлана болница за рехабилитацију  
 

 

Понуђач ће обезбедити да Наручилац има могућност у току 24 часа, 365 дана у години, 

преузима гориво на точећем месту – бензинској станици, коју је понуђач пријавио, 

путем кредитне картице. 

 

Испорука горива ће се обављати на начин преузимања горива на бензинској станици, 

под условима који су обезбеђени и другим потрошачима, у количини коју одређује 

Наручилац. 

Испоручилац се обавезује да испоруку горива може вршити само директно у резервоар 

возила. 

 

Начин плаћања 

 

Члан 4. 

 

Продавац испоставља фактуре Купцу сваких 15 дана. Фактура садржи трошкове 

учињене од стране Купца, по кредитним картицама, до периода обраде, као и њихову 

спецификацију. 

 

Приликом испостављања фактуре, Испоручилац ће се позвати на број уговора _____ и 

навести ПИБ Испоручиоца и ПИБ Наручиоца. 

 

Обавезе уговорних страна 

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да, Наручиоцу обезбеди сву потребну документацију, која се 

односи на евиденцију и извештавање о преузетом гориву, уз достављање рачуна или на 

посебан захтев Наручиоца. 

 

Испоручилац се обавезује да обезбеди доле наведене захтеве Наручиоца: 

 

- Обавезна кредитна картица за свако возило. 

- Електронска евиденција издавања и наплате горива за свако возило коме издаје 

гориво. 

- Унос податка о регистарском броју возила, датуму, времену и стању километраже 

возила коме издаје гориво. 

- Извештај о потрошњи (сипању) горива. 

 

Раскид уговора 

 

Члан 6. 

 

Свака уговорна страна има право на раскид уговора.  
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Специјлана болница за рехабилитацију  
 

 

Наручилац има право да раскине уговор уколико Испоручилац добара - добављач не 

испоручује уговорено гориво; начини погрешку у вези са преузетим обавезама из 

поступка јавне набавке и уговора, и не учини исправке учињених погрешака или 

намеру да погрешке исправи, у року од седам (7) дана од дана пријема писменог 

упозорења Наручиоца.  

 

Наручилац има право да раскине уговор уколико није задовољан са квалитетом 

испоручених добара, о чему најпре сачињава образложену писмену белешку и обавести 

Испоручиоца добара - добављача.  

 

Испоручилац добара - добављач има право да раскине уговор уколико наручилац 

благовремено не испуни своје обавезе плаћања, и не покаже намеру да исто прихвати 

или испуни у року од седам (7) дана од дана пријема писменог упозорења Испоручиоца 

добара - добављача.  

 

Завршне одредбе 

Члан 7. 

 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

 

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне овог уговора, у 

складу са Конкурсном документацијом, извршити потписивањем анекса уговора. 

 

Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 8. 

 

Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне 

стране ће решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни 

суд у Ваљеву. 

 

Члан 9. 

 

Уговор је сачињен у три (3) истоветна примерка, од којих су два (2) примерка за 

Наручиоца, а један (1) примерак за Испоручиоца. 
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Уговорене стране: 

 

За добављача:         За наручиоца: 

М.П. 

  

М.П. 

  

Директор 

др Никола Сремчевић, 

директор Специјалне болнице за 

рехабилитацију 

 

 


