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ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац 

Бррој: 4751/II/3 

Датум: 6.10.2022. 

 
 На основу Члана 27. Став 1. Тачка 1. и 91. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 91/2019), у складу са одредбама Закона о облигационим односима ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. 
лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020), као и Закона о 
општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично 
тумачење). 
 Правилникa о ближем уређивању поступка  набавке, унутар наручиоца, усвојеног 
плана јавних набавки зав.броја 509/2021 од 29.01.2021 и захтевa за покретање поступка  
набавке на које се закон не односи од стране стручних служби од 27.09.2022. године са 
заводним бројем 4751.  
 В.Д. Директор ЈП “Топлификација“ Пожаревац, донео је Обавештење о покретању 
набавке на које се закон не односи на основу наведеног доноси; 
 

ИЗМЕЊЕН ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 

1. Предмет позива 
Предмет овог позива је набавка Добара: Н 3-д-II-/2022  
 

Набавка техничких гасова за одржавање по Партијама 

Партија 2– Набавка пропан-бутан  
Главна CPV ознака 24100000- Гасови 

2. Рок трајања уговора: 
12 месеци по потписивању уговора, од тренутка обостраног потписивања и овере од стране 
Наручиоца, заводног печата ЈП Топлификације. 
3. Услови:  

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

 Н 3-II-/2022 Партија II - Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе - ЈПТ 

Квалитет у пружању услуга и добар треба да је такав да задовољава; 

 Позитивне прописе Републике Србије. 
 Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета. 
 Захтеве наведене у понуди спецификацији. 
 Преузимање добара франко Пожаревац, 
 Амбалажа мора бити атестирана. 

                                                                                                      

Напомена: 

Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл. Гласник РС бр.97/10 од 

21.12.2010. године) и Правилник о измени правилника о техничким о техничким и другим 

захтевима за течни нафтни гас ( Сл. Гласник РС бр. 123/2012 од 28.12.2012. године). 

Захтеве наведене у понуди спецификацији. 

Гас у боцама је смеша пропана и бутана у односу 35% према 65%, специфичне тежине 0,558 
кг/л, и одговара квалитету по стандарду SRPS Б.H2. 134:2010 (TNG-PBS). 
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ИСПОРУКА: 

У челичним судовима - боцама, SRPS M.Z2.510/EN 1442; 

Називно пуњење: 5 стандардна производа. 

Називно пуњење: 10 боца са сондом за коришћење течне фазе ТНГ као погонско гориво 
за виљушкар. 

 

4. Начин подношења пријава: 
Пријаве се подносе са обавезним подацима: Назив привредног субјекта, адреса, 
место, матични број, ПИБ.  
Привредни Субјект подноси понуду-пријаву са припадајућом документацијом 
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са 
назнаком: ПОНУДА за НАБАВКУ број. Н 3-д-II-/2022 – Партија 2– Набавка пропан-бутан 
(не отварати). 
Понуде се достављају на адресу ЈП "Топлификација"Пожаревац Трг Радомира Вујовића 
бр.2 или  
Електронски на адресу igor.dubajic@toplifikacija.rs 
 
Kрајњи рок за достављање Понудa-Пријава је 13.10.2022. године до 10 и 30 сати. 
Лице задужено за давање обавештења: E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs, Телефон; 012 
542 785 локал: 309 fax: 012 542 543. у периоду од 9 до 14 часова. 
-Лице задужено за техничка питања је Илија Плећаш, дипл.инж.машинства. 
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5. Пријава ( Понуда) мора садржати попуњену следећу табелу: 
Н 3-II-/2022  

Партија 2– Набавка пропан-бутан  
 

ПОНУДА бр.____________ 
 

Назив Привредног субјекта:  

 

Седиште:  

Улица и број:  

ПИБ:  

Матични број:  

Текући рачун/назив банке:  

Особа за контакт:  

Телефон; Факс; E-mail:  

Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени 
назив 

 

Адреса седишта  

1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, 
поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем 
 

редни 

број 

Назив/Ознака Јединица 
мере 
(БОЦА-
комад) 

Количина 
за оцену 
понуде 

Цена у динарима 
без ПДВ-а 

Укупна вредност 
у динарима без 
ПДВа 

1. Течни нафтни 
гас (ПБС) 

 5 КГ 5   

 

2. Течни нафтни 
гас(ПБС  Боца 
са сондом) 

10 КГ 10   

 

Укупна вредност jединичне цене за оцену понуде у динарима без 
ПДВ-а 

 

 

Привредни субјект може навести и све погодности које пружа 
корисницима:_________________________ 
 

6. Избор најповољније понуде: 
 
Поступак јавне набавке на које се закон не примењује се спроводи у циљу закључења уговора 
са најповољнијим привредним субјектом. 
Дати понуду по свим ставкама, уколико нема понуде по свим ставкама понуда се неће 
разматрати. 
Попунити модел уговора по свим ставкама. 
Укупна  јединична цена за оцену понуде  без ПДВ:    ________________ динара 
Укупно обрачунат ПДВ:        ________________ динара 
Укупно јединична цена за оцену понуде  са ПДВ:     ________________динара 
Услуге се уговарају на период од  12 месеци. 
Рок и услови плаћања:  ____( минимум 8 дана) дана од пријема исправног рачуна по испоруци 
добара. 
Рок испоруке: ____ дана ( максимум 15 календарских дана) од дана потписивања уговора 
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Важност понуде износи  ____  (не краћи од 30 дана) од дана отварања понуда  
За извршење набавке ангажујемо____/___(_____/_____) подизвођача  који ће извршити 
____/_____% набавке.  
Понуђач се обавезује да приликом фактурисања добара, односно сачињавања рачуна наведе; 

број набавке, број уговора и у прилогу достави отпремницу на основу које је сачињен рачун. 

Уговорна вредност Партија 2 –Пропан-бутан ( ТНГ-Течни нафтни гас је 125.000,00 динара без 

ПДВ. 

7. Резервни критеријуми: 
 
а) У случају да два или више привредна субјекта имају једнаке понуде наручилац ће изабрати 
понуду привредног субјекта који има краћи врменски период испоруке добара. 
b) У случају да два или више понуђача имају једнаке понуде, и и дентичне све критеријуме за 
оцену понуде, наручилац ће избор најповољније понуде извршити путем жреба.   
 
 
8. Обавештење: 
Обавештење о Потписаном уговору објавиће се на веб страни наручиоца. 
 Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs  
         
 
 
        у Пожаревцу, 5.10.2022. године  
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Бр.4751-II/  од ___.___.2022. године      Н 3-II-/2022 

ПРЕДЛОГ  УГОВОРA 

Закључен између: 

НАРУЧИЛАЦ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”- ПОЖАРЕВАЦ, 

Матични број:7351682,  шифра делатности: 3530, ПИБ: 101971396, 

бр. текућег рачуна 160-7537-66 Intesa banka, 205-12226-76 

Комерцијална банка, 265-6310310001870 Raiffeisen banka, 

Трг Радомира Вујовића бр.2,  тел: 012/542-785; факс:012/542-543; 

коју заступа в.д. директора  

Славиша Стојковић, дипл. правник  (у даљем тексту Наручилац) 

И 

Привредни субјекат: _________________________________________________ 

из ______________ул. __________________, mail____________________, број тел:__________ 

бр. текућег рачуна __________________, код банке___________________________, 

Матични број предузећа ____________________, ПИБ ______________, 

коју заступа директор _______________________(у даљем тексту Привредни субјекат ) 

1.у заједничкој понуди са 

___________________________________________________________ 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
Врста, Добара која се испоручују: 

Набавка техничких гасова за одржавање по Партијама 

Н 3-II-/2022 Партија 2– Набавка пропан-бутан  
 

 Члан 1. 
На основу члана 27. став 1. тачка 1. ,91. члана. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.91/2019 Привредни субјекат, се обавезује да за рачун Наручиоца, обезбеди 
несметану испоруку добара из понуде зав.бр. Наручиоца ____ од __.__.2022. у свему према 
ценама из понуде, зав.бр. Привредног субјекта ____ од __.___.2022. У свему осталом важе 
услови из конкурсне документације Н 3-II-/2022 која је саставни део уговора;   
Члан 2. 
ВРЕДНОСТ ДОБАРА: 
Уговорене стране утврђују вредност добара из члана 1. овог уговора на износ: 
Укупан износ без ПДВ:   ___________________ РСД 
Износ ПДВ:     ___________________ РСД 
Укупан износ са исказаним ПДВ: ___________________ РСД  
Словима:(__________________________________________________ и 00/100) 
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 Цене су јединичне и непромењиве за време трајања уговора, са испоруком fc-o 
Наручилац.Уговор се потписује на 125.000, 00 динара колико је предвиђено планом Ј.Н и 
финансиским планом на основу јединичних цена за оцену понуде. 
РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА: 
Члан 3. 
Добра која су предмет овог уговора испоручиће се несметано Сукцесивно а све по 
претходној резервацији наручиоца.  
Рок испоруке добара______ (не дужи од 15 календарска дана од дана пријема требовања 
наручиоца ) 
 
УГОВОРНЕ КАЗНЕ:  
Члан 4. 
Уколико Привредни субјекат својом кривицом не извршава уговорне обавезе, рокове, 
предметног уговора, биће му одузето право на даље пружање услуга из овог уговора а 
наставак биће поверен другом Привредном субјекту. Привредни субјекат коме је одузето 
право испоруке добара дужан је да плати сву насталу штету услед непоштовања динамике 
и увођење новог Привредног субјекта. 
 
ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
Члан 5. 
Обрачун вредности добара вршиће се по сукцесивној испоруци наведеној у конкурсној 
документацији. 
Уколико Наручилац не овери испостављен рачун, односно оспори његову вредност, 
Привредни субјекат је дужан да у року од три (3) дана докаже вредност оспореног рачуна 
или његовог дела . 
Оверен Рачун се плаћа у року од _____ дана. ( минимум 8 дана) 
Рок важности понуде:_____ дана ( минимум 30 дана) од дана подношења понуда. 
 
КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК: 
Члан 6. 
Привредни субјекат се обавезује да ће наведена добра из овог уговора испоручити 
квалитетно и у свему у складу са понудом, прописаним стандардом и одредбама уговора. 
Уколико се Привредни субјекат не одазове позиву у року од три (3) дана, Наручилац стиче 
право да отклони уочене недостатке на терет Привредног субјекта. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА :       
Члан 7. 
Да обезбеди несметан пријем добара а након реализације преузме сачињену 
документацију и уредно потпише пратећу документацију неопходну за испостављање 
рачуна од стране Привредног субјекта. 
 
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА: 
Члан 8. 
Испоручилац је дужан да обезбеди следеће: 

 Да се уредно одазове позиву упућеног од стране Наручиоца. 

 Да организује испоруку добара у уговорном року. 

 Да испоручена добра одговарају квалитету у складу са важећим стандардима, 

прописима и законима а све према документацији из понуде. 

 Да обезбеди технички и кадровски минимум за испоруку предметних добара  

 Да се испоручи роба Ф-ЦО магацин Ј.П Топлификација Пожаревац. 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 
Члан 9. 
Спорове настале у вези извршења Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до решења спора не дође, уговарачи ће формирати арбитражу, која ће се састојати 
од представника уговорних страна. 
Уколико се арбитражом не реши спор, уговарачи задржавају право да се спор реши пред 
Привредним судом у Пожаревцу. 
Раскид уговора вољом потписница, могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
 
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ 
 Члан 10. 
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних страна, и 
од датума заводног печата ЈП Топлификација 
 Члан 11. 
Саставни део овог уговора су: 

 Прихваћена понуда Привредног субјекта бр. ________. од __.__.2022. као и 

остали делови конкурсне документације. 

 Списак са наведеним подизвођачим односно учесника у заједничкој понуди са 

дефинисаним обимом учешћа. 

Члан 12. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерака од којих се 2 (два) примерка налазе код 
Наручиоца, а 2 (два) код Понуђача. 
 
 
 
 
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ:      НАРУЧИЛАЦ: 
 
ДИРЕКТОР:        В.Д. ДИРЕКТОР:  
         JП «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 
         Пожаревац 
 
 
__________________________    ____________________________ 
         Славиша Стојковић дип.правник. 

 


