
I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 
Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 
Број: 3362 
Датум: 03.05.2018. 
 
 

Измене и допуне конкурсне документације 
 
 
 
Предмет: Измене Конкурсне документације број 3101 од 24.04.2018. године за јавну набавку Д 14 „ Бензин, 

дизел и лож уље “. 
 
 
Врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку  Д 14, „ Бензин, дизел и лож уље “, тако што се 
мења: 
 
У делу V. 2 Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити 
сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно 
података који морају бити њихов саставни део 
 
Брише се: 
 

Понуда мора да садржи: 
1) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 1 за партије на којима учествује - Врста, 

техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 
добара; 

2) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 2 - Начин доказивања услова из чл. 75. И 
76. Закона; 

3) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 3 - Изјава о поштовању важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и о 
непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

4) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 4 - Изјава о испуњености услова за учешће 
у поступку јавне набавке; 

5) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 5 за партије на којима учествује - изјава 
понуђача о укупном броју пумпних станица  на територији општине Палилуле ( Прилог бр. 5 
се не достваља за партију 3 – Лож уље); 

6) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде за партије на којима учествује; 
7) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Оквирног споразума за партије на којима 

учествује; 
8) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора за партије на којима учествује; 
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9) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене за партије на којима 
учествује; 

10) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуда за партије на 
којима учествује (Образац трошкова припреме понуда није обавезно доставити уз 
понуду); 

11) Попуњен, печатом оверен и потписан Изјаву о независној понуди; 
12) Копије доказа тражених у делу IV тачка 1. према наведеном упутству; 
13) Копије доказа тражених у делу IV тачка 2. према наведеном упутству; 
14) Средство финансијског обезбеђења према упутству датом у делу V тачка 10.1.; 
15) У случају заједничке понуде потребно је доставити Споразум према упутству датом у делу V 

тачка 7.; 
16) Додатно средство финансијског обезбеђења према упутству датом у делу V тачка 13.; 

 
Додаје се: 
 

Понуда мора да садржи: 
1) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 1 за партије на којима учествује - Врста, 

техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 
добара; 
2) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 2 - Начин доказивања услова из чл. 75. И 

76. Закона; 
3) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 3 - Изјава о поштовању важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и о 
непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

4) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 4 - Изјава о испуњености услова за учешће 
у поступку јавне набавке; 

5) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 5-1 за партије на којима учествује - изјава 
понуђача о укупном броју пумпних станица  на територији Републике Србије ( Прилог бр. 5-
1 се не достваља за партију 3 – Лож уље); 

6) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 5-2 за партије на којима учествује - изјава 
понуђача о укупном броју пумпних станица  на територији општине Палилула ( Прилог бр. 
5-2 се не достваља за партију 3 – Лож уље); 

7) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде за партије на којима учествује; 
8) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Оквирног споразума за партије на којима 

учествује; 
9) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора за партије на којима учествује; 
10) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене за партије на којима 

учествује; 
11) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуда за партије на 

којима учествује (Образац трошкова припреме понуда није обавезно доставити уз 
понуду); 
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12) Попуњен, печатом оверен и потписан Изјаву о независној понуди; 
13) Копије доказа тражених у делу IV тачка 1. према наведеном упутству; 
14) Копије доказа тражених у делу IV тачка 2. према наведеном упутству; 
15) Изјаву на свом меморандуму да понуђач има најмање две пумпне станице на територији 

општине Палилула и то по једну бензинску станицу са обе стране Панчевачког моста; 
16) Потписан и оверен званични ценовник на дан оглашавања јавног позива на Порталу 

јавних набавки; 
17) У случају заједничке понуде потребно је доставити Споразум према упутству датом у делу V 

тачка 7.; 
18) Додатно средство финансијског обезбеђења према упутству датом у делу V тачка 14.; 

 
 
 У делу V. 9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других 
околности од којих зависи прихватљивост понуде  
 
Брише се: 
 

9.1. Захтеви у погледу формирања цене 
 

Понуђена јединична цена треба да буде формирана на дан оглашавања јавног позива на Порталу 
јавних набавки, по званичном ценовнику понуђача. 
 

Додаје се: 
 

9.1. Захтеви у погледу формирања цене 
 

Понуђена јединична цена треба да буде формирана на дан оглашавања јавног позива на Порталу 
јавних набавки, по званичном ценовнику понуђача.  
Потписан и оверен званични ценовник на дан оглашавања јавног позива на Порталу јавних набавки 
понуђачи су дужни да доставе приликом подношења понуде. 

 
У делу делу V.15. Врста критеријума за доделу оквирног споразума, елементи критеријума на основу којих 
се додељује оквирни споразум, методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 
 
Брише се: 
 

1. За партију 1 „Еuro Premijum BMB 95“ и партију 2 „Еuro Dizel“  критеријум за доделу оквирног 
споразума је економски најповољнија понуда. 

 
Елементи критеријума су: 

• Цена: максимално 80 пондера 
Обрачун броја пондера за елемент критеријума цена се добија по формули: 
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Цена =
Најнижа понуђена цена

Понуђена цена
× 80 

 
• Распрострањеност мреже: максимално 20 пондера 

Обрачун броја пондера за елемент критеријума распрострањеност мреже се добија по 
формули: 
 

распрострањеност мреже =
Понуђени број пумпних станица 
Највећи број пумпних станица 

× 20 

 
Број  пумпних станица на територији Републике Србије понуђач доказује достављањем списка продајних 
објеката који је саставни део конкурсне документације (Прилог 5). 
    
Списак мора бити потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом понуђача. 
 
 

2. За партију 3 „Лож уље“  критеријум за доделу оквирног споразума је најнижа понуђена цена. 
 

 
Додаје се: 
 

1. За партију 1 „Еuro Premijum BMB 95“ и партију 2 „Еuro Dizel“  критеријум за доделу оквирног 
споразума је економски најповољнија понуда. 

 
Елементи критеријума су: 

• Цена: максимално 90 пондера 
Обрачун броја пондера за елемент критеријума цена се добија по формули: 
 

Цена =
Најнижа понуђена цена

Понуђена цена
× 90 

 
• Распрострањеност мреже на територији Републике Србије: максимално 5 пондера 

Обрачун броја пондера за елемент критеријума распрострањеност мреже на територији 
Републике Србије се добија по формули: 
 

распрострањеност мреже РС =
Понуђени број пумпних станица РС 
Највећи број пумпних станица РС 

× 5 

 
Број  пумпних станица на територији Републике Србије понуђач доказује достављањем списка продајних 
објеката који је саставни део конкурсне документације (Прилог 5-1). 
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Списак мора бити потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом понуђача. 
 

• Распрострањеност мреже на територији општине Палилула: максимално 5 пондера 
Обрачун броја пондера за елемент критеријума распрострањеност мреже на територији 
ппштине Палилула се добија по формули: 
 

распрострањеност мреже Пал =
Понуђени број пумпних станица Пал 
Највећи број пумпних станица Пал 

× 5 

 
Број  пумпних станица на територији општине Палилула понуђач доказује достављањем списка продајних 
објеката који је саставни део конкурсне документације (Прилог 5-2). 
    
Списак мора бити потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом понуђача. 
 
 

2. За партију 3 „Лож уље“  критеријум за доделу оквирног споразума је најнижа понуђена цена. 
 

 
 

Брише се: 
 
Прилог бр. 5 
 

Додаје се: 
 
Прилог бр. 5-1  
Прилог бр. 5-2 

Који се налазе у прилогу ове Измене документације. 
 
 
Мењају се Модел оквирног споразума и Модел уговора за Партију 1 „Еuro Premijum BMB 95“ и Партију 2 
„Еuro Dizel“. 
 
  

 
 

Комисија за јавну набавку 
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Модел oквирног споразума за партију 1 – Еuro Premijum BMB 95 
 

Оквирни Споразум 
Закључен између: 
 
1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 
кога заступа в.д. директора др Aлександар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-
19, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: Купац) 
и 
2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, врста правног лица 
_________________________________, кога заступа ________________________________________, 
м.бр._________________________, ПИБ __________, рачун_____________________ код 
_________________________________ банке. (у даљем тексту: Продавац). 
 
Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен 
и у оквирном споразуму о јавној набавци. 

 

3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 
рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник 
заједничке понуде). 

 
4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога 
заступа ___________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 
______________, рачун_________________________ код __________________________ банке. 
(Подизвођач/учесник заједничке понуде). 
 

Члан 1. 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
а) да је купац, на основу позива за подношење понуда објављеног 24.04.2018. године на Порталу управе за 
јавне набавке Републике Србије, на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на 
интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну набавку Д 14 куповина добара – Бензин, дизел и 
лож уље, партија 1, „Еuro Premijum BMB 95“, спровео отворени поступак јавне набавке, а ради закључења 
Оквирног споразума; 
б) да се Оквирни споразум закључује са једним Понуђачем за сваку партију , у складу са условима и 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији, сукцесивно према динамици и потребама 
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Наручиоца као и према финансијским могућностима Наручиоца, на период од године дана, наручилац ће 
након ступања на снагу Oквирног споразума закључити појединачне Уговоре о јавној набавци; 
в) да је продавац доставио понуду број _____________ од ___________2018. године која се налази у прилогу 
и саставни је део Оквирног споразума, 
г) да овај оквирни споразум о јавној набавци закључују у складу са Одлуком о закључењу Оквирног 
споразума, бр.________________ од ____________________ (уноси Наручилац) 
д) да понуда продавца у потпуности одговара добрима описаним у Прилогу број 1. из конкурсне 
документације, који је саставни део Оквирног споразума, 
ђ) да је купац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о оквирног споразума изабрао продавчеву понуду 
као најповољнију. 
е) овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице о јавној набавци 
Понуђачу – Добављачу. 
 

Члан 2. 
Предмет Оквирног споразума  је утврђивање услова за закључење појединачних уговора јавне набавке број 
Д 14, куповина добара – Бензин, дизел и лож уље, Партија 1: Еuro Premijum BMB 95  према спецификацији 
датој у Прилогу број 1.из  конкурсне документације, у складу са одредбама овог Оквирног споразума и 
стварним потребама Наручиоца, између Наручиоца и Добављача. 
 

Члан 3. 
Цена безоловног моторног бензина Еuro Premijum BMB 95 по јединци мере-литар износи  _____________ 
динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 
Укупна вредност овог Оквирног споразума за 45000 литара безоловног моторног бензина Еuro Premijum 
BMB 95 износи _______________ динара без ПДВ-а, односно _________________________ динара са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 
Начин плаћања: ______________________________________________________. 
 
Рок плаћања: _________________________________________________________. 
 

Члан 4. 
Цена деривата нафте формира се слободно на тржишту и може се мењати у складу са кретањем цена на 
тржишту нафтиних деривата у Републици Србији и важи на дан испоруке деривата нафте (по званичном 
ценовнику продавца). 
Продавац је дужан да уз рачун достави званични ценовник на дан испоруке деривата нафте потписан и 
печатиран. 
 

Члан 5. 
Овај Оквирни споразум се закључује на одређено време на период од 12 месеци или до утрошка укупне 
вредности овог оквирног споразума или до окончања спровођења поступка јавне набавке у 2019. години. 
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Током периода важења овог Оквирног споразума, предвиђа се издавање више појединачних уговора 
Понуђачу – Добављачу, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 
 

Члан 6. 
 

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац 
ће издати Уговор Понуђачу – Добављачу у складу са стварним потребама , односно прецизно наведеним 
врстама добра и потребним количинама, као и условим дефинисаним у овом оквирном споразуму у 
погледу спецификације предмета набавке , јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, 
гарантног рока и других битних услова.  
 
При закључењу појединачних уговора не могу се маењати битни услови из Оквирног споразума. 
 
Уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања 
Оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора, закључених на основу Оквирног споразума 
не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 
 
Добављач је дужан да се у року до три дана одазове позиву за закључење појединачних уговора. 
 

Члан 7. 
Наручилац може након закључења Оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредности Оквирног споразума може повећати 
максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог Оквирног споразума у складу са чланом 115. 
Закона о јавним набавкама. 

Члан 8. 
Као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза Oквирног споразума,Понуђач у року од 3 (три) 
дана од потписивања Оквирног споразума доставља бланко меницу и менично овлашћење, у висини од 
10% вредности Оквирног споразума (вредност без ПДВ-а), са роком важности од најмање 30 дана дужим од 
рока важности Оквирног споразума и клаузулом „без протеста“, Потврду банке о извршеној регистрацији 
меница у складу са Законом о изменама и допунама закона о платном промету (Службени гласник РС бр. 
31/2011), копију ОП обрасца и копију Картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање 
средствима на рачуну банке. 

Члан 9. 
Испорука горива вршиће се путем платних картица које издаје Понуђач, на пумпним станицама понуђача, на 
којима је обезбеђен континуитет у снабдевању горива.Картице не смеју бити лимитиране новчаним 
износом. Уколико понуђач нуди лимитиране картице, дужан је да гориво испоручи и наплати путем факутре, 
након утрошеног лимита. 
 
Купац преузима картице за испоруку горива од продавца по обостраном потписивању записника о 
примопредаји картица од стране овлашћених лица Купца и Продавца. 
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Члан 10. 
Уговарачи задржавају право на раскид или ревизију Оквирног споразума услед ванредних догађаја насталих 
после закључења Оквирног споразума које отежавају испуњење обавезе једне или друге уговорне стране 
или се због истих не може остварити сврха уговора. 
 
Под ванредним догађајима се подразумевају околности које се у време закључења Оквирног споразума 
нису могле предвидети, које имају спољне порекло и чије се наступање није могло избећи, нити отклонити 
(виша сила- елементарне непогоде, рат, ратно стање, јавне демонстрације, нереди, административни акти 
државних органа, квар, хаварија и ремонт рафинерија или нафтовода, бродолом танкера за превоз нафте и  
нафтних деривата  у слободној пловидби морима, бродолом бродова за превоз нафте и нафтних дериватра  
у линијској  пловидби рекама и језерима и др.) 
 

Члан 11. 
Достављена фактура Купцу, представља основ за плаћање. Купац се обавезује да у року од ____ дана од 
датума дужничко поверилачког односа испостављене фактуре по преузимању добра – горива у возило 
Купца на пумпним станицама Продавца, плати вредност фактуре за испоручена добра – горива и то на рачун 
Продавца бр. ______________________________ код банке _______________________. 
 
Уз достављену фактуру, Продавац се обавезује да приложи спецификацију испоручене количине горива по 
свакој платној картици са наведеним регистарским бројевима возила купца. 
 

Члан 12. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава 
одобрених за набавку горива од стране Републичког фонда за здравствено осигурање и осталих извора 
финансирања у наредној буџетској години. 
 

Члан 13. 
Продавац нема право на било коју врсту обештећења ако не дође до испуњења Оквирног споразума у 
уговореном обиму. 

Члан 14. 
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Оквирног споразума, стране у оквирном 
споразуму ће решавати у духу добрих пословних односа, док за случај спора уговарају  надлежност 
Привредног суда у Београду. 
 

Члан 15. 
Потписивањем и оверавањем Прилога број 1., Продавац гарантује да понуђено добро –безоловни моторни 
бензин Еuro Premijum BMB 95 одговара квалитету из Правилника о техничким и другим захтевима за течна 
горива нафтног порекла (Службени гласник РС бр.111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017). 

 
Члан 16. 

Стране у оквирном споразуму су сагласне да у случају постојања примедби које се односе на квалитет 
предметног добра купац треба да уложи приговор продавцу у року од 24 часа од сазнања за скривену ману. 
У случају приговора на количину предметног добра купац одмах обавештава продавца који је дужан да 
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упути комисију за решавање рекламација који ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачини 
заједнички записник. 
 

Члан 17. 
Овај Оквирни споразум се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица 
уговорних страна под условима предивиђеним конкурнсом документацијом. 
 

Члан 18. 
На односе који нису регулисани овим Оквирним споразумом, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 19. 
Уколико Продавац не обезбеди континуирану испоруку уговореног добра, Купац ће оставити Продавцу 
накнадни примерени рок од три (3) дана да се обезбеди испорука уговореног добра. Ако Продавац у 
наведеном року не поступи по захтеву Купца, Оквирни споразум се од стране Купца може једнострано 
раскинути.  
 

Члан 20. 
Овај оквирни споразум  је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе стране. 
Стране у Оквирном споразуму сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 

За купца:  За продавца: 
   
Др Александар Стојановић, 
в.д. директорa 
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Модел оквирног споразума за партију 2 – Еuro Dizel 
 

Оквирни Споразум 
Закључен између: 
 
1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 
кога заступа в.д директора др Aлександар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-19, 
који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: Купац) 
и 
2)____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, врста правног лица 
____________________________________, кога заступа ________________________________________, 
м.бр._________________________, ПИБ __________, рачун_____________________ код 
_________________________________ банке. (у даљем тексту: Продавац). 
 
Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен 
и у оквирном споразуму о јавној набавци. 

 

3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 
рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник 
заједничке понуде). 

 
4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога 
заступа ___________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 
______________, рачун_________________________ код __________________________ банке. 
(Подизвођач/учесник заједничке понуде). 
 

Члан 1. 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
а) да је купац, на основу позива за подношење понуда објављеног 24.04.2018. године на Порталу управе за 
јавне набавке Републике Србије, на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на 
интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну набавку Д 14 куповина добара – Бензин, дизел и 
лож уље, партија 2, „Еuro Dizel“, спровео отворени поступак јавне набавке, а ради закључења Оквирног 
споразума; 
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б) да се Оквирни споразум закључује са једним Понуђачем за сваку партију , у складу са условима и 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији, сукцесивно према динамици и потребама 
Наручиоца као и према финансијским могућностима Наручиоца, на период од године дана, наручилац ће 
након ступања на снагу Oквирног споразума закључити појединачне Уговоре о јавној набавци; 
в) да је продавац доставио понуду број _____________ од ___________2018. године која се налази у прилогу 
и саставни је део Оквирног споразума, 
г) да овај оквирни споразум о јавној набавци закључују у складу са Одлуком о закључењу Оквирног 
споразума, бр.________________ од ____________________ (уноси Наручилац) 
д) да понуда продавца у потпуности одговара добрима описаним у Прилогу број 1. из конкурсне 
документације, који је саставни део Оквирног споразума, 
ђ) да је купац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о додели оквирног споразума изабрао продавчеву 
понуду као најповољнију. 
е) овај Оквирни споразум не предтавља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице о јавној набавци 
Понуђачу – Добављачу. 
 

Члан 2. 
Предмет Оквирног споразума  је утврђивање услова за закључење појединачних уговора јавне набавке број 
Д 14, куповина добара – Бензин, дизел и лож уље, Партија 2: Еuro Dizel  према спецификацији датој у 
Прилогу број 1.из  конкурсне документације, у складу са одредбама овог Оквирног споразума и стварним 
потребама Наручиоца, између Наручиоца и Добављача. 
 

Члан 3. 
Цена дизел  горива Еuro Dizel по једици мере-литар износи  _____________ динара без ПДВ-а, односно 
_____________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 
Укупна вредност овог Оквирног споразума за 2000 литара дизел горива Еuro Dizel износи _______________ 
динара без ПДВ-а, односно _________________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 
Начин плаћања: ______________________________________________________. 
 
Рок плаћања: _________________________________________________________. 
 

Члан 4. 
Цена деривата нафте формира се слободно на тржишту и може се мењати у складу са кретањем цена на 
тржишту нафтиних деривата у Републици Србији и важи на дан испоруке деривата нафте- (по званичном 
ценовнику продавца). 
Продавац је дужан да уз рачун достави званични ценовник на дан испоруке деривата нафте потписан и 
печатиран. 
 

Члан 5. 
Овај Оквирни споразум се закључује на одређено време на период од 12 месеци или до утрошка укупне 
вредности овог оквирног споразума или до окончања спровођења поступка јавне набавке у 2019. години. 
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Током периода важења овог Оквирног споразума, предвиђа се издавање више појединачних уговора 
Понуђачу – Добављачу, у зависности од ставрних потреба Наручиоца. 
 

Члан 6. 
 

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац 
ће издати Уговор Понуђачу – Добављачу у складу са стварним потребама , односно прецизно наведеним 
врстама добра и потребним количинама, као и условим дефинисаним у овом оквирном споразуму у 
погледу спецификације предмета набавке , јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, 
гарантног рока и других битних услова.  
 
При закључењу појединачних уговора не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума. 
 
Уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања 
Оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора, закључених на основу Оквирног споразума 
не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 
 
Добављач је дужан да се у року до три дана одазове позиву за закључење појединачних уговора. 
 

Члан 7. 
Наручилац може након закључења Оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредности Оквирног споразума може повећати 
максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог Оквирног споразума у складу са чланом 115. 
Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 8. 

Као средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза Понуђач у року од 3 (три) дана од 
потписивања Оквирног споразума доставља бланко меницу и менично овлашћење, у висини од 10% 
вредности Оквирног споразума (вредност без ПДВ-а), са роком важности од најмање 30 дана дужим од рока 
важности Оквирног споразума и клаузулом „без протеста“, Потврду банке о извршеној регистацији меница у 
складу са Законом о изменама и допунама закона о платном промету (Службени гласник РС бр. 31/2011), 
копију ОП обрасца и копију Картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима на 
рачуну банке. 

Члан 9. 
Испорука горива вршиће се путем платних картица које издаје Понуђач, на пумпним станицама понуђача, на 
којима је обезбеђен континуитет у снабдевању горива.Картице не смеју бити лимитиране новчаним 
износом. Уколико понуђач нуди лимитиране картице, дужан је да гориво испоручи и наплати путем факутре, 
након утрошеног лимита. 
 
Купац преузима картице за испоруку горива од продавца по обостраном потписивању записника о 
примопредаји картица од стране овлашћених лица Купца и Продавца. 
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Члан 10. 

Уговарачи задржавају право на раскид или ревизију Оквирног споразума услед ванредних догађаја насталих 
после закључења Оквирног споразума које отежавају испуњење обавезе једне или друге уговорне стране 
или се због истих не може остварити сврха Оквирног споразума. 
 
Под ванредним догађајима се подразумевају околности које се у време закључења Оквирног споразума 
нису могле предвидети, које имају спољне порекло и чије се наступање није могло избећи, нити отклонити 
(виша сила- елементарне непогоде, рат, ратно стање, јавне демонстрације, нереди, административни акти 
државних органа, квар, хаварија и ремонт рафинерија или нафтовода, бродолом танкера за превоз нафте и  
нафтних деривата  у слободној пловидби морима, бродолом бродова за превоз нафте и нафтних дериватра  
у линијској  пловидби рекама и језерима и др.) 
 

Члан 11. 
Достављена фактура Купцу, представља основ за плаћање. Купац се обавезује да у року од ____ дана од 
датума дужничко поверилачког односа испостављене фактуре по преузимању добра – горива у возило 
Купца на пумпним станицама Продавца, плати вредност фактуре за испоручена добра – горива и то на рачун 
Продавца бр. ______________________________ код банке _______________________. 
 
Уз достављену фактуру, Продавац се обавезује да приложи спецификацију испоручене количине горива по 
свакој платној картици са наведеним регистарским бројевима возила купца. 
 

Члан 12. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава 
одобрених за набаку горива од стране Републичког фонда за здравствено осигурање и осталих извора 
финансирања у наредној буџетској години. 
 

Члан 13. 
Продавац нема право на било коју врсту обештећења ако не дође до испуњења Оквирног споразумаа у 
уговореном обиму. 
 

Члан 14. 
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Оквирног споразума, стране у оквирном 
споразуму ће решавати у духу добрих пословних односа, док за случај спора уговарају  надлежност 
Привредног суда у Београду. 
 

Члан 15. 
Потписивањем и оверавањем Прилога број 1., Продавац гарантује да понуђено добро –дизел моторни 
бензин Еuro Dizel одговара квалитету из Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива 
нафтног порекла (Службени гласник РС бр.111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017). 
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Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да у случају постојања примедби које се односе на квалитет предметног добра 
купац треба да уложи приговор продавцу у року од 24 часа од сазнања за скривену ману. У случају 
приговора на количину предметног добра купац одмах обавештава продавца који је дужан да упути 
комисију за решавање рекламација који ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачини 
заједнички записник. 
 

Члан 17. 
Овај Оквирни споразум се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица 
уговорних страна под условима предивиђеним конкурнсом документацијом. 
 

Члан 18. 
На односе који нису регулисани овим Оквирним споразумом, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 19. 
Уколико Продавац не обезбеди континуирану испоруку уговореног добра, Купац ће оставити Продавцу 
накнадни примерени рок од три (3) дана да се обезбеди испорука уговореног добра. Ако Продавац у 
наведеном року не поступи по захтеву Купца, Оквирни споразум се од стране Купца може једнострано 
раскинути.  
 

Члан 20. 
Овај оквирни споразум  је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе стране у 
оквирном споразуму. 
 
Стране у Оквирном споразуму сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 

За купца:  За продавца: 
   
Др Александар Стојановић, 
в.д. директора 
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Модел уговора за партију 1 – Еuro Premijum BMB 95 
 

УГОВОР 
Закључен између: 
 
1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 
кога заступа в.д.директора др Aлександар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-19, 
који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: Купац) 
и 
2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, врста правног лица 
___________________________, кога заступа ________________________________________, 
м.бр._________________________, ПИБ __________, рачун_____________________ код 
_________________________________ банке. (у даљем тексту: Продавац). 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен и у уговору 
о јавној набавци. 
 
3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 
рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник 
заједничке понуде). 
 
4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога 
заступа ___________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 
______________, рачун_________________________ код __________________________ банке. 
(Подизвођач/учесник заједничке понуде). 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 
а) да је купац, на основу позива за подношење понуда објављеног 24.04.2018. године на Порталу управе за 
јавне набавке Републике Србије, на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на 
интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну набавку Д 14 куповина добара – Бензин, дизел и 
лож уље, партија 1, „Еuro Premijum BMB 95“, спровео отворени поступак јавне набавке, а ради закључења 
Оквирног споразума, 
б) да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом, бр.________________ од 
____________________ (уноси Наручилац) 
в) да понуда продавца у потпуности одговара добрима описаним у Прилогу број 1. из конкурсне 
документације, који је саставни део Уговора, 
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Члан 2. 

Предмет уговора је јавна набавка број Д 14, куповина добара – Бензин, дизел и лож уље, Партија 1: Еuro 
Premijum BMB 95  према  техничкој спецификацији из Прилога број 1. конкурсне документације.  
 

Члан 3. 
Цена безоловног моторног бензина Еuro Premijum BMB 95 по једици мере-литаризноси  _____________ 
динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 
Укупна цена за 45000 литара безоловног моторног бензина Еuro Premijum BMB 95 износи _______________ 
динара без ПДВ-а, односно _________________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 
Начин плаћања: ____________________________________________. 
 
Рок плаћања: _______________________________________________. 
 
(попуњава Наручилац из Оквирног споразума) 
 

Члан 4. 
Цена деривата нафте формира се слободно на тржишту и може се мењати у складу са кретањем цена на 
тржишту нафтиних деривата у Републици Србији и важи на дан испоруке деривата нафте- (по званичном 
ценовнику продавца). 
Продавац је дужан да уз рачун достави званични ценовник на дан испоруке деривата нафте потписан и 
печатиран. 

 
Члан 5. 

Уговор ће важити до  утрошка уговорених количина. 
 

Члан 6. 
Испорука горива вршиће се путем платних картица које издаје Понуђач, на пумпним станицама понуђача, на 
којима је обезбеђен континуитет у снабдевању горива.Картице не смеју бити лимитиране новчаним 
износом. Уколико понуђач нуди лимитиране картице, дужан је да гориво испоручи и наплати путем факутре, 
након утрошеног лимита. 
 
Купац преузима картице за испоруку горива од продавца по обостраном потписивању записника о 
примопредаји картица од стране овлашћених лица Купца и Продавца. 
 

Члан 7. 
Уговарачи задржавају право на раскид или ревизију Уговора услед ванредних догађаја насталих после 
закључења Уговора које отежавају испуњење обавезе једне или друге уговорне стране или се због истих не 
може остварити сврха уговора. 
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Под ванредним догађајима се подразумевају околности које се у време закључења Уговора нису могле 
предвидети, које имају спољне порекло и чије се наступање није могло избећи, нити отклонити (виша сила- 
елементарне непогоде, рат, ратно стање, јавне демонстрације, нереди, административни акти државних 
органа, квар, хаварија и ремонт рафинерија или нафтовода, бродолом танкера за превоз нафте и  нафтних 
деривата  у слободној пловидби морима, бродолом бродова за превоз нафте и нафтних дериватра  у 
линијској  пловидби рекама и језерима и др.) 
 

Члан 8. 
Достављена фактура Купцу, представља основ за плаћање. Купац се обавезује да у року од ____ дана од 
датума дужничко поверилачког односа испостављене фактуре по преузимању добра – горива у возило 
Купца на пумпним станицама Продавца, плати вредност фактуре за испоручена добра – горива и то на рачун 
Продавца бр. ______________________________ код банке _______________________. 
 
Уз достављену фактуру, Продавац се обавезује да приложи спецификацију испоручене количине горива по 
свакој платној картици са наведеним регистарским бројевима возила купца. 
 

Члан 9. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава 
одобрених за набаку горива од стране Републичког фонда за здравствено осигурање и осталих извора 
финансирања у наредној буџетској години. 
 

Члан 10. 
Продавац нема право на било коју врсту обештећења ако не дође до испуњења Уговора у уговореном 
обиму. 

Члан 11. 
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Уговора и Оквирног споразума уговорне стране 
ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, 
уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 12. 
Потписивањем и оверавањем Прилога број 1., Продавац гарантује да понуђено добро –безоловни моторни 
бензин Еuro Premijum BMB 95 одговара квалитету из Правилника о техничким и другим захтевима за течна 
горива нафтног порекла (Службени гласник РС бр.111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017). 

 
Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да у случају постојања примедби које се односе на квалитет предметног добра 
купац треба да уложи приговор продавцу у року од 24 часа од сазнања за скривену ману. У случају 
приговора на количину предметног добра купац одмах обавештава продавца који је дужан да упути 
комисију за решавање рекламација који ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачини 
заједнички записник. 
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Члан 14. 
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних 
страна под условима предивиђеним конкурнсом документацијом. 
 

Члан 15. 
На све што није регулисано члановима овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
 

Члан 16. 
Уколико Продавац не обезбеди континуирану испоруку уговореног добра, Купац ће оставити Продавцу 
накнадни примерени рок од три (3) дана да се обезбеди испорука уговореног добра. Ако Продавац у 
наведеном року не поступи по захтеву Купца, Уговор се од стране Купца може једнострано раскинути.  
 

Члан 17. 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
 
 

Члан 18. 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране. 
 
Саставни део овог Уговора је спецификација. 
 
 

За купца:  За продавца: 
   
Др Александар Стојановић, 
в.д. директора 
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Модел уговора за партију 2 – Еuro Dizel 
 

УГОВОР 
Закључен између: 
 
1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 
кога заступа в.д директора др Александар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-19, 
који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: Купац) 
и 
2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, врста правног лица 
_______________________________________, кога заступа ________________________________________, 
м.бр._________________________, ПИБ __________, рачун_____________________ код 
_________________________________ банке. (у даљем тексту: Продавац). 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен и у уговору 
о јавној набавци. 
 
3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 
рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник 
заједничке понуде). 
 
4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога 
заступа ___________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 
______________, рачун_________________________ код __________________________ банке. 
(Подизвођач/учесник заједничке понуде). 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 
а) да је купац, на основу позива за подношење понуда објављеног 24.04.2018. године на Порталу управе за 
јавне набавке Републике Србије, на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на 
интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну набавку Д 14 куповина добара – Бензин, дизел и 
лож уље, партија 2, „Еuro Dizel“, спровео отворени поступак јавне набавке, а ради закључења Оквирног 
споразума, 
б) да је продавац доставио понуду број _____________ од ___________2018. године која се налази у прилогу 
уговора и његов је саставни део, 
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в) да понуда продавца у потпуности одговара добрима описаним у Прилогу број 1. из конкурсне 
документације, који је саставни део Уговора, 
г) да је купац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о додели уговора изабрао продавчеву понуду као 
најповољнију. 

Члан 2. 
Предмет уговора је јавна набавка број Д 14, куповина добара – Бензин, дизел и лож уље, Партија 2: Еuro 
Dizel  према  техничкој спецификацији из Прилога број 1. конкурсне документације.  
 

Члан 3. 
Цена  дизел горива  Еuro Dizel  по једици мере-литар износи  _____________ динара без ПДВ-а, односно 
_____________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 
Укупна цена за  2000 литара дизел горива  Еuro Dizel    износи _______________ динара без ПДВ-а, односно 
_________________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 
Начин плаћања: ____________________________________________. 
 
Рок плаћања: _______________________________________________.  
 
( попуњава Наручилац из Оквирног споразума) 
 

Члан 4. 
Цена деривата нафте формира се слободно на тржишту и може се мењати у складу са кретањем цена на 
тржишту нафтиних деривата у Републици Србији и важи на дан испоруке деривата нафте- (по званичном 
ценовнику продавца). 
Продавац је дужан да уз рачун достави званични ценовник на дан испоруке деривата нафте потписан и 
печатиран. 
 

Члан 5. 
Уговор ће важити до утрошка уговорених количина . 
 

Члан 6. 
Испорука горива вршиће се путем платних картица које издаје Понуђач, на пумпним станицама понуђача, на 
којима је обезбеђен континуитет у снабдевању горива.Картице не смеју бити лимитиране новчаним 
износом. Уколико понуђач нуди лимитиране картице, дужан је да гориво испоручи и наплати путем факутре, 
након утрошеног лимита. 
 
Купац преузима картице за испоруку горива од продавца по обостраном потписивању записника о 
примопредаји картица од стране овлашћених лица Купца и Продавца. 
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Члан 7. 
Уговарачи задржавају право на раскид или ревизију Уговора услед ванредних догађаја насталих после 
закључења Уговора које отежавају испуњење обавезе једне или друге уговорне стране или се због истих не 
може остварити сврха уговора. 
 
Под ванредним догађајима се подразумевају околности које се у време закључења Уговора нису могле 
предвидети, које имају спољне порекло и чије се наступање није могло избећи, нити отклонити (виша сила- 
елементарне непогоде, рат, ратно стање, јавне демонстрације, нереди, административни акти државних 
органа, квар, хаварија и ремонт рафинерија или нафтовода, бродолом танкера за превоз нафте и  нафтних 
деривата  у слободној пловидби морима, бродолом бродова за превоз нафте и нафтних дериватра  у 
линијској  пловидби рекама и језерима и др.) 
 

Члан 8. 
Достављена фактура Купцу, представља основ за плаћање. Купац се обавезује да у року од ____ дана од 
датума дужничко поверилачког односа испостављене фактуре по преузимању добра – горива у возило 
Купца на пумпним станицама Продавца, плати вредност фактуре за испоручена добра – горива и то на рачун 
Продавца бр. ______________________________ код банке _______________________. 
 
Уз достављену фактуру, Продавац се обавезује да приложи спецификацију испоручене количине горива по 
свакој платној картици са наведеним регистарским бројевима возила купца. 
 

Члан 9. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава 
одобрених за набаку горива од стране Републичког фонда за здравствено осигурање и осталих извора 
финансирања у наредној буџетској години. 
 

Члан 10. 
Продавац нема право на било коју врсту обештећења ако не дође до испуњења Уговора у уговореном 
обиму. 
 

Члан 11. 
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Уговора и Оквирног споразума  уговорне стране 
ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, 
уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 12. 
Потписивањем и оверавањем Прилога број 1., Продавац гарантује да понуђено добро – дизел горива Еuro 
Dizel одговара квалитету из Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 
(Службени гласник РС бр.111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017) . 
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Члан 13. 
Уговорне стране су сагласне да у случају постојања примедби које се односе на квалитет предметног добра 
купац треба да уложи приговор продавцу у року од 24 часа од сазнања за скривену ману. У случају 
приговора на количину предметног добра купац одмах обавештава продавца који је дужан да упути 
комисију за решавање рекламација који ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачини 
заједнички записник. 
 

Члан 14. 
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних 
страна под условима предивиђеним конкурнсом документацијом. 
 

Члан 15. 
На све што није регулисано члановима овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
 

Члан 16. 
Уколико Продавац не обезбеди континуирану испоруку уговореног добра, Купац ће оставити Продавцу 
накнадни примерени рок од три (3) дана да се обезбеди испорука уговореног добра. Ако Продавац у 
наведеном року не поступи по захтеву Купца, Уговор се од стране Купца може једнострано раскинути.  
 

Члан 18. 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране 
 

Члан 19. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава сваки 
уговарач. 
 
Саставни део овог Уговора је спецификација  
 
 

За купца:  За продавца: 
   
Др Александар Стојановић, в.д.                   . 
директора 
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Прилог бр. 5-1 
 

Изјава понуђача 
о укупном броју пумпних станица на територији Републике Србије 

на којима се врши испорука предмета набавке за партију _______,(број партије) 
__________________________(назив партије) 

 

Овим изјављујемо, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у отвореном поступку 
јавне набавке добара – Бензин, дизел и лож уље – Д 14, да је укупан број пумпних станица на којима се 
врши испорука предмета набавке за партију _______,(број партије) __________________________(назив 
партије), на територији Републике Србије, наводећи у табели назив и адресу истих. 

Ред.бр. Назив пумпне станице адреса 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
У случају више пумних станица образац фотокопирати у довољном броју примерака! 
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Прилог бр. 5-2 
 

Изјава понуђача 
о укупном броју пумпних станица на територији општине Палилула 

на којима се врши испорука предмета набавке за партију _______,(број партије) 
__________________________(назив партије) 

 

Овим изјављујемо, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у отвореном поступку 
јавне набавке добара – Бензин, дизел и лож уље – Д 14, да је укупан број пумпних станица на којима се 
врши испорука предмета набавке за партију _______,(број партије) __________________________(назив 
партије), на територији општине Палилула, наводећи у табели назив и адресу истих. 

Ред.бр. Назив пумпне станице адреса 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
У случају више пумних станица образац фотокопирати у довољном броју примерака! 
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