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Измена конкурсне документације се односи на: 

- ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА на страни 4 и у табели обрасца понуде на страни 14 у делу 
Напомена: Гориво мора да  испуњава техничке и друге захтеве и критеријуме прописане 
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (,,Сл.Гласник 
РС'' бр.123/2012), и Правилником и измени и допуни Правилника о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла (,,Сл. Гласник РС'' бр. 63/2013). 

Мења се и гласи: 
Напомена: Гориво мора да  испуњава техничке и друге захтеве и критеријуме прописане 
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (,,Сл.Гласник 
РС'' бр.1111/2015). 

 
 
-  МОДЕЛ УГОВОРА на страни 22 и то под чланом 2., чланом 3., чланом 4.став 3 и чланом 

9. 
 
Мења се и гласи: 
 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка горива за потребе Наручиоца, за  12 месеци, почев од 
дана потписивања уговора, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од 
______2017. године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2017. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 

 
Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од 12 

месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца за± 10%.  

Уговорене стране су сагласне да квалитет испорученог горива мора да испуњава техничке и 
друге захтеве и критеријуме прописане Правилником о техничким и другим захтевима за течна 
горива нафтног порекла (,,Сл.Гласник РС'' бр.111/2015). 

Члан 4. 

Уговорне цене нафтних деривата не могу се мењати за време важења уговора, изузев у случају 
промена цена нафтних деривата на тржишту нафних деривата. У том случају Испоручилац је 
дужан да Наручиоца благовремено обавести писменимм путем, о евентуалним променама, 
односно усклађивању цена нафтних деривата. 

 
 
Наручилац плаћа испоручене количине по ценама на дан преузимања на бензинској станици, на 
основу рачуна, уплатом на текући рачун Испоручиоца у  року од ________дана (Навести рок из 

понуде) од дана издавања фактуре наручиоцу, која се издаје једном месечно и то најкасније до 5-ог 
у месецу, за претходни месец.  

Члан 9. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору.  

Рок важења уговора је годину дана од дана потписивања.  

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
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Митровици. 

 

У делу НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ на страни 28 под тачкам 9.1. и 9.2. 
 
Мења се и гласи: 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је минимално 30 дана од дана испостављања фактуре наручиоцу, која се издаје 
једном месечно и то до 5-ог у месецу за предходни месец. 
 
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Продавац је дужан да испоруку добра које је предмет набавке врши у својим малопродајним  објектима  
(бензинским станицама) које је продавац навео у понуди, сходно потребама наручиоца. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 
 

Редни 
број 

Назив Јед. мера  Количина 

1 2 3 4 

1. EURO PREMIJUM BMB 95 Литар 14.000 

2. EURO DIZEL Литар 44.000 

3. ADITIVIRAN EURO DIZEL Литар 15.000 

 - Количине за 12 месеци- 
 
Напомена: Гориво мора да  испуњава техничке и друге захтеве и критеријуме прописане 
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (,,Сл.Гласник 
РС'' бр.1111/2015). 



 

ТАБЕЛА У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ 

 
 
      Набавка горива 

 

Редни број Назив 
Јединична 

мера  
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. EURO PREMIJUM BMB 95 Литар 14.000     

2. EURO DIZEL Литар 44.000     

3. ADITIVIRAN EURO DIZEL Литар 15.000     

Напомена: Наручилац задржава право да у периоду набавке може мењати количине добара наведених у спецификацији за ± 10%. 
 

Напомена: Гориво мора да  испуњава техничке и друге захтеве и критеријуме прописане Правилником о техничким и другим захтевима за течна 
горива нафтног порекла (,,Сл.Гласник РС'' бр.111/2015). 

    
 
 
 

М.П.           Потпис понуђача 
 
 

                     ________________ 
 



 

(ОБРАЗАЦ 2) 

 
 
 

 
Матични број: 08010714 
ПИБ: 100535469 
Текући рачун: 840-481661-57 
e-mail: dzspazova@gmail.com  
Број:  
ул. Владимира Хурбана број 2 

Стара Пазова 
Датум: ___. ___.2017.година 

 
М О Д Е Л   У Г О В О РА 

 
 
 
  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. 
Владимира Хурбана бр.2, ПИБ: 100535469, Матични број: 
08010714, кога заступа  директор спец. др мед. Александар 
Омеровић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, 
ПИБ; __________ , Матични број: __________, кога заступа 
___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – горива 

 
 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку горива,  

 да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
__.__.2017. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2017. године, која чини саставни 
део овог уговора; 

 да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2017. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 



 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка горива за потребе Наручиоца, за  12 месеци, почев од дана 
потписивања уговора, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од ______2017. 
године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2017. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од 12 

месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца за± 10%.  

Уговорене стране су сагласне да квалитет испорученог горива мора да испуњава техничке и 
друге захтеве и критеријуме прописане Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 
нафтног порекла (,,Сл.Гласник РС'' бр.111/2015). 

 

 Наручилац има прво да приликом сваке појединачне испоруке горива на бензинској станици 
Испоручиоца изврши квалитативну и квантитативну контролу испорученог горива. 

У случају постојања квантитативних недостатака Наручилац може одмах уложити приговор, а 
Испоручилац се обавезује да одмах комисијски утврди чињенице, о чему ће се сачинити записник који 
потписују присутни представници обе уговорне стране. 

Квантитативне недостатке констатоване записником из става 1. овог члана, Испоручилац је 
дужан да без одлагања отклони о свом трошку. 

У случају постојања квалитативних недостатака који су уочени непосредним опажањем 
приликом испоруке, Наручилац може одмах уложити приговор, а Испоручилац се обавезује да одмах 
упути стручно лице ради узорковања и анализе горива. 

Уколико Наручилац не омогући стручном лицу Испоручиоца да изврши узорковање горива, 
губи право на истицање приговора. 

У случају постојања скривених мана горива, Наручилац може уложити приговор Испоручоцу 
одмах након сазнања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана сазнања. 

Апсолутни рок у коме Наручилац може истицати приговор на квалитет износи 10 (десет) дана 
од дана појединачне испоруке горива. 

Уколико Испоручилац не прихвати постојање недостатака у квалитету испорученог горива, за 
утврђивање квалитета уговорне стране споразумно ће ангажовати друго правно лице. 

Уколико се котролом квалитета установи да је испоручено гориво одговарајућег квалитета, 
Наручилац сноси трошкове контролног утврђивања квалитета. 

Уколико се контролом квалитета установи да је испоручено гориво није одговарајућег 
квалитета, Испоручилац сноси трошкове контролног утврђивања квалитета и дужан је да надоканади 
све евентуалне штете узроковане на службеним возилима Наручилац које су настале као последица 

неадекватног квалитета. 



 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку горива по појединачним ценама из понуде. 

Јединична цена без ПДВ-а за литар горива износи: 

EURO PREMIJUM BMB95 -  __________ динара; 

EURO DIZEL -  ___________ динара; 

ULTRA EURO DIZEL - __________ динара. 

             

 Укупна уговорена цена горива, која обухвата укупне уговорене количуне  износи: ______________ 
динара без ПДВ-а, односно: ______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене нафтних деривата не могу се мењати за време важења уговора, изузев у случају 
промена цена нафтних деривата на тржишту нафних деривата. У том случају Испоручилац је дужан 
да Наручиоца благовремено обавести писменимм путем, о евентуалним променама, односно 
усклађивању цена нафтних деривата. 

У цену из става 1. овога члана улазе и накнаде трошкова акцизе, царине, испоруке и слично.  

Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу одобравати попуст на цену и количине у износу од _______% , 
којиће бити обрачунат на крају месеца, по испостављању фактуре. 

        Наручилац плаћа испоручене количине по ценама на дан преузимања на бензинској станици, на 
основу рачуна, уплатом на текући рачун Испоручиоца у  року од ________дана (Навести рок из понуде) 
од дана издавања фактуре наручиоцу, која се издаје једном месечно и то најкасније до 5-ог у месецу, 
за претходни месец.  

     

  

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да испоруке горива врши према потребама Купца, одмах након 
пријема захтева на својим бензинским станицама у свему према Списку бензинских станица, који чини 
саставни део уговора.  

Испоручилац се обавезује да испоруке горива врши квалитетно у свему према нормативима и 
стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке, професионално и савесно. 
 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 

Члан 6 

 

Испоручилац се обавезује да приликом потписивања уговора или у року од 10 дана од дана 

обостраног потписивања уговора достави неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права 

протеста,  банкарску гаранцију за добро извршење посла,  на износ од 5% вредности Уговора, којом 

гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза .  

 
 

ВИША СИЛА 

Члан 7. 

 

  Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у овом уговору за кашњење у 
извршењу обавеза из уговора. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене 
стране су обавезне да обавесте једна другу писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

  Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила. 



 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 8. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац  има и у 
случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу са 
чланом 3. овог уговора, при чему има право да активира финансијско средство обезбеђења. 

Наручилац задржава право да откаже или измени овај уговор, без било каквог права 
Испоручиоца да потражује накнаду штете или изгубљене добити, у случајевима на које Наручилац не 
може да утиче и то: 

- у случају реорганизације здравствене заштите од стране надлежног органа РС, што би довело до  
престанка потребе Наручиоца за уговореним количинама горива, о чему је Наручилац у обавези 
да благовремено обавести Испоручиоца; 

- у случају недовољно опредељених или смањених финансијских средстава од стране РФЗО-а, 
што би довело до немогућности набавке уговореног горива, 

- у другим оправданим случајевима због околности на које Наручилац не може да утиче. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору.  

Рок важења уговора је годину дана од дана потписивања.  

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране ће 
решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској Митровици.  

 

 

 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 
 
 

_________________________ 

            
 

________________________________ 
Спец. др мед.  Александар Омеровић 



 

 
VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Дом здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' Стара Пазова, 
Владимира Хурбана 2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  набавка горива-
, ЈН бр. 9-2/17 - НЕ ОТВАРАТИ“.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
10.03.2017.године до 08.00 часова.  
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 
Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана 
бр 2,  дана 10.03.2017.године у 09.00 часова. 
 
   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 4); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5). 

 Образац изјаве понуђача о техничком капацитету (Образац 6) 

 Образац изјаве понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла (Образац 7) 

 Образац референтне листе за 2016.годину. (Образац 8) 

 Модел уговора 

 



 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је минимално 30 дана од дана испостављања фактуре наручиоцу, која се 
издаје једном месечно и то до 5-ог у месецу за предходни месец. 
Плаћање се врши одложено вирманом, уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и рок  плаћања од наведеног у 
конкурсној документациј  његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору, 
сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се 
сматрати неприхватљивом. 
 
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Продавац је дужан да испоруку добра које је предмет набавке врши у својим малопродајним  
објектима  (бензинским станицама) које је продавац навео у понуди, сходно потребама 
наручиоца. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
9.4. Други захтеви – тражење узорка 
Наручилац ће по потеби, пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, од 

понуђача тражити да достави узорак поједине робе за коју понуђач буде конкурисао. 
 
НАПОМЕНА 
Наручилац се обавезује да одмах по закључењу уговора Добављачу достави потписан и 
печатом оверен списак својих моторних возила са регистарским бројевима и врстом 
горива, на основу којих ће се издавати кредитне картице. 
 
Добављач се обавезује да Наручиоцу без накнаде изда и преда кредитне картице у року 
од 10 дана од дана пријема списка моторних возила.



 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Уговорне цене нафтних деривата не могу се мењати за време важења уговора, изузев у 
случају промена цена нафтних деривата на тржишту нафних деривата. У том случају 
Испоручилац је дужан да Наручиоца благовремено обавести писменимм путем, о евентуалним 
променама, односно усклађивању цена нафтних деривата. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом  
92.ЗЈН. 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.  
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора  преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и која која је неопозива, безусловна, без 
права на приговор и платива на први позив на износ од 5% вредности понуде, односно Уговора. 
 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
1. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
2. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно, који у горњем десном углу садрже ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’, 
као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Уколико се као поверљив 
сматра само одређени податак у документу који се доставља уз понуду, поверљив податак 
мора бити обележен црвеном бојом, поред њега мора бити наведено  „ПОВЕРЉИВО’’, а испод 
наведене ознаке, потпис овлашћеног лица понуђача. 
3. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду поверљивости података  
добијених у понуди.  
4. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда. 
5. Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у предметној 
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку 
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем 

току поступка.  
 

 
 


