
 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ИЗВРШЕЊА 

 

 

Техничке карактеристике: Гасно уље за ложење-екстра лако EVRO EL мора да задовољава све 
техничке и дуге захтеве, који су табеларно приказани у Правилнику о техничким и другим захтевима 

за течна горива нафтног порекла („Службени  гласник Републике Србије“, број 111/2015, 106/2016, 

60/2017, 117/2017, 120/2017-исправка, 50/2018 и 101/2018). 
 

Количина и опис добара:  Потребне количине 17000 литара 

 Количине дате у техничкој спецификацији су оквирне потребе Наручица и Наручилац задржава 
право да по потреби изврши корекцију, до расположивих средстава обезбеђених Финансијским 

планом ОШ „Вук Караџић“ у Ћуприји за 2021. годину.  

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета: Квалитативна и квантитивна 
контрола пријема добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће се уз присуство 

представника обе уговорне стране на месту испоруке добара. 

Понуђач гарантује за квалитет прозвода достављањем исправе о усаглашености  (декларација о  
усаглашености  или  извештај о испитивању или сертификат  или   уверење  о   контролисању  или 

потврда о усаглашености   или   други   документ којим   се  потврђује усаглашеност производа са 

прописаним захтевима, издате од стране произвођача или именованог тела за оцењивање 
усаглашености) да је понуђено гасно уље  екстра  лако EVRO EL у складу са карактеристикама  из  

Правилника о техничким  и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени  гласник 

Републике Србије“, број 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017-исправка, 50/2018 и 

101/2018). ) у виду неоверене копије. Доказ не може бити старији од 6 месеци,  пре отварања понуда 

 

Рок и начин испоруке: Испорука добара  ће се извршити  сукцесивно по позиву наручиоца 

(испорука, с тим да рок испоруке не може бити дужи од 3 дана, од дана достављања наруџбенице 
наручиоца. Превоз добара вршиће се у организацији понуђача (добављача). 

 

Место испоруке: Испорука добара врши се франко резервоар наручиоца у дворишту матичне школе 

у Ћуприји,  у улици Кнеза Милоша бр. 96, улаз у двориште из улице Краља Петра Првог 
Ослободиоца , према термину и количини коју одреди наручилац. 

 

Рок и начин плаћања: Рок плаћања 45 дана, рачунајући од дана дана када фактура унета у 

централни регистар фактура, уз рачун доставити  документ којим је потврђена појединачна испорука 

(потписана и оверена отпремница од стране наручиоца).  Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

Средство финансијског обезбеђења:Понуђач  коме је додељен уговор, на дан потписивања 

уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро и 
благовремено извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депонованих картона, 

потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну 

менице насловљеним на ОШ  "Вук Караџић ", са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од 
вредности понуде без ПДВ-а, односно вредности уговора, која мора да важи још 15 дана,  од дана 

истека рока испоруке добара која су предмет јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења 

својих уговорних обавеза. 
 

 

Понуђач (дужник) издаје овлашћење –менично писмо  за корисника  бланко  сосптвене менице 



Којом овлашћује Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10% од вредности 
понуде без ПДВ-а, односно вредности уговора и да безусловно и неопозиво, без протеста и 

трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код 

банака, а у своју корист.  

 
Дужник  овлашћује банке код којих има рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих његових  

рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште 

нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна. Дужник се 
одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање 

задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, 

и других промена од значаја за правни промет. 

 


