
 

 

 

 

 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале 

вредности „Моторна горива“ број А1/18 

 

На основу члана 63. ЗЈН, Наручилац врши измене конкурсне документације за јавну 

набавку мале вредности „Моторна горива“ број А1/18. 

 

На стани 23. Модел уговора мења се члан 1. 

 

Члан 1. 

     Предмет Уговора је куповина моторних горива - моторни бензин БМБ 95 и дизел гориво 

- евро дизел, (у даљем тексту: горива) који су предмет јавне набавке Наручиоца на 

бензинским станицама Испоручиоца за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 године. 

     Врста, оквирна количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца број ______ 

од _____.2018. године, и прихваћеној Понуди Испоручиоца број ______ од ________ 

године, у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, а исказане су у 

спецификацији. 

     Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора. 

 

Измена: 

 

Члан 1. 

     Предмет Уговора је куповина моторних горива - моторни бензин БМБ 95 и дизел гориво 

- евро дизел, (у даљем тексту: горива) који су предмет јавне набавке Наручиоца на 

бензинским станицама Испоручиоца за период од једне године. 

     Врста, оквирна количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца број ______ 

од _____.2018. године, и прихваћеној Понуди Испоручиоца број ______ од ________ 

године, у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, а исказане су у 

спецификацији. 

     Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора. 

 

 

На стани 24. Модел уговора мења се члан 7. 

 

Члан 7. 

     За испоручену робу Испоручилац испоставља рачун са потпуном спецификацијом 

испоручених добара по корпоративним картицама појединачно, који доставља Наручиоцу 

на плаћање. 

     Наручилац се обавезује да уредно врши плаћање преузете робе у року од __  дана од дана 

испостављања рачуна.  

     Плаћање се врши у динарима на рачун Испоручиоца број ___________________ код 

_______________________________ банке.  

 

Ј П  „И Н Г А С“ И Н Ђ И Ј А                                    

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса               Наш број: 087 
Блок 63 објекат 14/2, 22320 Инђија,  www.ingas.rs                                               Датум: 11.01.2018.  
Тел.: 022/552-157, 560-862, факс:022/552-199 е-mail: ingasjp@gmail.com                            
Предузеће регистровано у Регистру привредних субјеката под бројем БД.56901/200 

ПИБ:              100527313                                                Текући рачуни: 160-192284-83   Банка Интеса 

Матични број:  08190135                                                                          205-116099-21   Комерцијална банка 
Шифра делатности: 3522                                                                        105-86014-07     Аик банка 

  



Измена: 

 

Члан 7. 

     За испоручену робу Испоручилац испоставља рачун са потпуном спецификацијом 

испоручених добара по корпоративним картицама појединачно, који доставља Наручиоцу 

на плаћање. 

     Фактурисање испоручених количина нафтних деривата вршиће се два пута месечно. 

     Наручилац се обавезује да уредно врши плаћање преузете робе у року од __  дана од дана 

испостављања рачуна.  

     Плаћање се врши у динарима на рачун Испоручиоца број ___________________ код 

_______________________________ банке.  

 

 

 

На стани 24. Модел уговора мења се члан 10. 

 

Члан 10. 

     Овај Уговор се закључује на период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године и ступа на снагу 

даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране.  

     Датумом закључења Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорених 

страна уколико га не потпишу истовремено. 

     Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора, као и прилога уговора 

могу вршити искључиво у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна и 

потпис овлашћених лица уговорних страна. 

 

Измена:  

 

Члан 10. 

     Овај Уговор се закључује на период од једне године и стуна на снагу даном потписивања 

од стране овлашћених представника обе уговорне стране.  

     Датумом закључења Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорених 

страна уколико га не потпишу истовремено. 

     Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора, као и прилога уговора 

могу вршити искључиво у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна и 

потпис овлашћених лица уговорних страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На стани 24. Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ. 

 

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                                             (Назив понуђача) 

даје:  

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ   ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара – моторних горива моторни бензин евро БМБ 95 и дизел гориво - евро 

дизел, који су предмет јавне набавке Наручиоца на бензинским станицама Испоручиоца, за 

период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, јавна набавка бр. A1/18, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

      Датум                                                                          Потпис понуђача 

                                                   М.П. 

_____________                                                              __________________ 

 
 

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке 

у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 

јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2)Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 

 

 

 

Измена:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                                             (Назив понуђача) 

даје:  

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ   ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара – моторних горива моторни бензин евро БМБ 95 и дизел гориво - евро 

дизел, који су предмет јавне набавке Наручиоца на бензинским станицама Испоручиоца, за 

период од _______________ до ______________ године, јавна набавка бр. A1/18, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

      Датум                                                                          Потпис понуђача 

                                                   М.П. 

_____________                                                              __________________ 

 
 

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке 

у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 

јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2)Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за Јавне набавке ЈП „ИНГАС“ 


