
  

Набавка на коју се ЗЈН не примењује ЗНП-У-28/2022-ГМ 1/12 
 
 

 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења број 5 

 
ЗАХТЕВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ШПЕДИТЕРСКИХ УСЛУГА 

 
 
 
 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

Број набавке: ЗНП-У-28/2022-ГМ 

Врста поступка набавке:  Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, са циљем 
закључења уговорa. 

Предмет набавке: Предмет набавке је услуга- Шпедитерске услуге. 

ЦПВ: 63523000-услуге лучких и шпедитерских агенција 

Критеријум за избор најповољније понуде: економски најповољнија понуда- цена.  

 

Контакт лице:  

Гордана Марковић, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: gordana.markovic@transportgas-srbija.com  
Телефон: 021 483-1778; 064 888 3267 
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2. ОПИС УСЛУГЕ  

 

Предмет набавке су шпедитерске услуге и остали послови везани за шпедитерске услуге 
приликом увоза и извоза роба и то: 
- шпедитерска услуга при царињењу природног гаса и других врста роба - увоз, извоз, 
- услуга ангажовања банкарске гаранције шпедитера приликом спровођења царинских радњи за 
обезбеђење плаћања царинског дуга. 
 

Шпедитерске услуге обухватају следеће минималне захтеве: 

1. Потврђивање пријема и контроле диспозицијa;  

2. Давање транспортних инструкција отпремнику, писмени опозив ствари из иностранства;  

3. Писмено или телефонско обавештење о кретању пошиљке;  

4. Праћење пошиљке и посредовање приликом складиштења, искладиштења, претовара или 
отпреме робе;  

5. Попуњавање Јединствене царинске исправе применом царинске тарифе;  

6. Преглед фактура у смислу исправности код навођења количине, вредности, назива и земље 
порекла робе;  

7. Пријава осигурања робе у транспорту (привремене, отписно и дефинитивно осигурање), 
према писменом налогу увозника;  

8. Царински и други обрасци;  

9. Испостављање преносних исправа;  

10. Вођење евиденције раздужења робе код услуга оплемењивања-дораде;  

11. Израда спецификација раздужења извезене робе и раздужења извозних царинских 
декларација преко матичне и осталих царинарница;  

12. Молба Царинарници за ревизију поступка;  

13. Захтев Царинарници за привремени увоз/извоз робе;  

14. Остали захтеви царинарници за чување робе у посебним складиштима, излазак царинског 
радника на преглед робе ван места царињења;  

15. Захтев Управи царине за објашњење о примени царинских прописа;  

16. Пружање информација у смислу разврставања робе по царинској тарифи;  

17. Пружање консултантских услуга везано за примену царинских прописа и процедура; 

18. Услуга прибављања А.Т.А карнет образца; 
19. Oстале услуге шпедиције, 
 

Шпедитер има право на надокнаду и других трошкова које је у име Наручиоца платио и то 
следеће:  
 

- Царинске и друге увозне дажбине;  
- Транспортни трошкови, трошкови претовара и трошкови осигурања;  
- Трошкови јавних, царинских и других складишта;  
- Трошкови инспекцијских служби и анализа робе;  
- Трошкови административних, судских и осталих такси за разне молбе, жалбе, ахтеве и 

сл;  
- Трошкови издавања пропратнице на граничним прелазима, и друго.  
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Рок плаћања: Одложен најмање 15 и не дуже од  45 дана, од дана промета на основу исправне 
фактуре коју издаје Шпедитер-Пружалац услуге. 
 

Рок за извршење услуге: Изабрани понуђач је дужан да најкасније до 48 часова од пријема 
налога наручиоца, изврши услуге царињења. 

  

 

 

 

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 
 
Понуђач мора да испуни следеће услове: 
 
1.ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 
Захтев: Не постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111. 
ЗЈН. 
Доказ: Изјава о испуњености критеријума за избор привредног субјекта (образац бр.4). 

 

2.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

Технички и стручни капацитет- кадровски ресурси (члан 117.  ЗЈН)  

Захтев: Да понуђач у тренутку подношења понуде, има радно ангажовано, по било ком  основу 
у складу са одредбама закона којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа: 
             • Минимум 1 (једног) царинског заступника који поседује дозволу за заступање у     
                царинском поступку издату од Управе царине. 

  Доказ: Копија    важеће дозвола за заступање у царинском поступку за царинске заступнике. 
 

УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА УСЛОВА 

Понуђач доказује захтеване критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта о 

непостојању основа за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111. 
ЗЈН достављањем Изјаве (образац бр. 4 ). 

Понуђач доказује захтеване критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта 

достављањем изјаве (образац бр. 4 ) за техничке и стручне капацитете- кадровске реурсе. 

Наручилац може захтевати од изабраног понуђача да достави све доказе о 

испуњености захтеваних критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
Понуђач подноси понуду тако што попуњава и потписује дате обрасце и доставља их путем 
поште на адресу Наручиоца:  

ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА ДОО 

Булевар ослобођења 5 

21000 Нови Сад 

 

Са назнаком:  „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ ЗНП-У-28/2022-ГМ- НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

или 
  

на е-маил адресу:  gordana.markovic@transportgas-srbija.com 

 
Понуду доставити најкасније до 07.09.2022. до 12:00 сати.  
 
 
Понуда мора да садржи: 
Образац 1: Образац понуде 
Образац 2: Образац структуре цене 
Образац 3: Модел уговора 
Образац 4: Образац изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта 
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ОБРАЗАЦ 1 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда број:_____________ од ___.___.2021. год. за набавку шпедитерских услуга, број набавке ЗНП-
У-28/2022-ГМ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 
 

Адреса 
 

Име и презиме особе за контакт 
 

Електронска пошта 
 

Телефон 
 

ПИБ 
 

Матични број 
 

Текући рачун  
 

Пословна банка 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
 

Врста правног лица (заокружити) 

микро мало 

средње велико 

физичко лице  

Понуду подноси (заокружити начин подношења 
понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 
подноси група понуђача) 

Самостално 

Са подизвођачем 

Као заједничку понуду 
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ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________ РСД 

Укупан износ ПДВ (____%): ________________РСД 

Укупна понуђена цена са ПДВ: _________________РСД 

Шпедитерске услуге при увозу или извозу 
робе 
 

_______ % 

Услуга коришћења/активирања банкарске 
гаранције шпедитера приликом спровођења 
царинских радњи 
 

_______ % 

Начин и рок плаћања: 
(Услов: одложено најмање 15 и не дуже од 
45 дана од дана промета на основу фактуре 
коју издаје Пружалац услуге) 

Одложено ______ дана 

Рок за извршење услуге: 

(Услов:  најкасније до 48 часова од пријема 
налога наручиоца) 

Сагласан са захтевом Наручиоца 
(заокружити) 

 
ДА          НЕ 

 

 

 

 

                     ________________                                                                   __________________________________ 

        Датум                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

 

 

 

 

 

 



  

Набавка на коју се ЗЈН не примењује ЗНП-У-28/2022-ГМ 7/12 
 
 

ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
На основу захтева за достављање понуда за набавку број ЗНП-У-28/2021-ГМ у поступку набавке 
на коју се ЗЈН не  примењује (члан 27.став 1. тачка 1.) за набавку шпедитерских услуга, подносимо 
финансијску понуду како следи: 
 
    Табела 1 

Врста услуге Оквирна 
количина 

Минимална цена 
по пошиљци без 
ПДВ (у РСД) 

Укупна 
минимална цена 
по пошиљци за 
дату оквирну 
количину без 
ПДВ  (у РСД) 

Износ ПДВ за 
укупну мин. 
цену по 
пошиљци за 
дату оквирну 
количину  (у 
РСД) 

Укупна 
минимална цена 
по пошиљци за 
дату оквирну 
количину са  ПДВ  
(у РСД) 

Шпедитерске услуге при 
увозу или извозу робе  

5 
    

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ 
 

УКУПАН ПДВ 
 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ 
 

 
    
Табела 2 

Назив услуге Процентуална вредност  

Шпедитерске услуге при увозу или извозу робе 
(% у односу на царинску вредност робе која је предмет увоза/извоза без ПДВ) 

______% 

Услуга коришћења/активирања банкарске гаранције шпедитера приликом 
спровођења царинских радњи 
(% од укупног гарантованог износа тј. износа царинског рачуна без ПДВ) 

______% 

 

 

 

 

         _____________                                                                                          ______________________________                  

Датум                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача  
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ОБРАЗАЦ 3 
МОДЕЛ УГОВОРА 

ЗА НАБАВКУ ШПЕДИТЕРСКИХ УСЛУГА 
ЗНП-У-28/2022-ГМ 

 
Закључен у Новом Саду између: 
 

1. „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“  д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 5,  

ПИБ: 109127075,   МБ: 21129542,   ЈБКЈС:74762 

кога заступа в.д. директора, Стеван Дукић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2. _______________________ 
      са седиштем у __________________ , адреса________________ 
      ПИБ: _____________ 
      Матични број: ________________ 
      кога заступа ______________________  
      (у даљем тексту: Пружалац услуга) 
 
заједнички назив: Уговорне стране 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац спровео поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује 
за набавку шпедитерских услуга , бр. ЗНП-У-28/2022-ГМ у складу са чланом 27. став 1. тачка 
1.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/19);  

- Да је Пружалац услуга доставио понуду бр. __________ од _________ 2022. године која чини 
саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда); 

- Да прихваћена Понуда у потпуности одговара условима из захтева за достављање понуда; 
- Да је Наручилац на основу извештаја о поступку набавке бр. __________ од _________ 2022. године 

изабрао Понуду Пружаоца услуге као најповољнију за набавку услуге из члана 1. овог 
Уговора. 
 

ПРЕДМЕТ  
Члан 1. 

Предмет овог уговора је пружање шпедитерских услуга, у складу Понудом Пружаоца услуга а у 
складу са условима из Захтева за достављање понуда Наручиоца. 
 

 

ЦЕНА  
Члан 2. 

Износ накнада које ће Давалац услуге обрачунати на име извршених услуга које чине предмет 
овог уговора су у складу са понудом Даваоца услуге и износе: 
 

1. Увоз или извоз робе: _____% у односу на царинску вредност робе која је предмет увоза 
односно извоза.  

a. Минимална цена услуге по пошиљци у динарима (без ПДВ-а) ___________ динара.                 
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2. Услуга коришћења/активирања банкарске гаранције Даваоца услуге: ______% од укупног 
гарантованог износа тј. износа царинског рачуна. 

 
Уговорене висине накнада су фиксне и не могу се мењати за време трајања овог Уговора. 
 
Коначна вредност уговора у реализацији ће се утврдити обрачуном стварно извршених услуга 
по уговореним јединичним ценама с тим да тако укупна вредност не може прећи износ од 
____________________ РСД (попуњава Наручилац). 
Уговорне стране су сагласне да Уговор не мора да се реализује у целости и за целокупан износ. 

Шпедитерске услуге обухватају следеће минималне захтеве: 

1. Потврђивање пријема и контроле диспозицијa;  

2. Давање транспортних инструкција отпремнику, писмени опозив ствари из иностранства;  

3. Писмено или телефонско обавештење о кретању пошиљке;  

4. Праћење пошиљке и посредовање приликом складиштења, искладиштења, претовара или 
отпреме робе;  

5. Попуњавање Јединствене царинске исправе применом царинске тарифе;  

6. Преглед фактура у смислу исправности код навођења количине, вредности, назива и земље 
порекла робе;  

7. Пријава осигурања робе у транспорту (привремене, отписно и дефинитивно осигурање), 
према писменом налогу увозника;  

8. Царински и други обрасци;  

9. Испостављање преносних исправа;  

10. Вођење евиденције раздужења робе код услуга оплемењивања-дораде;  

11. Израда спецификација раздужења извезене робе и раздужења извозних царинских 
декларација преко матичне и осталих царинарница;  

12. Молба Царинарници за ревизију поступка;  

13. Захтев Царинарници за привремени увоз/извоз робе;  

14. Остали захтеви царинарници за чување робе у посебним складиштима, излазак царинског 
радника на преглед робе ван места царињења;  

15. Захтев Управи царине за објашњење о примени царинских прописа;  

16. Пружање информација у смислу разврставања робе по царинској тарифи;  

17. Пружање консултантских услуга везано за примену царинских прописа и процедура; 

18. Услуга прибављања А.Т.А карнет образца; 
19. Oстале услуге шпедиције, 
 

Шпедитер има право на надокнаду и других трошкова које је у име Наручиоца платио и то 
следеће:  

- Царинске и друге увозне дажбине;  
- Транспортни трошкови, трошкови претовара и трошкови осигурања;  
- Трошкови јавних, царинских и других складишта;  
- Трошкови инспекцијских служби и анализа робе;  
- Трошкови административних, судских и осталих такси за разне молбе, жалбе, ахтеве и 

сл;  
- Трошкови издавања пропратнице на граничним прелазима, и друго.  
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Члан 3. 

Плаћање уговорене цене врши се на основу исправне фактуре коју издаје Пружалац услуга, у 
року од _____ дана од дана промета. на текући рачун Пружаоца услуге број ____________________________, 
који се води код  ________________ банке у ___________________. 

 

РОК И НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ  
Члан 4. 

Давалац услуге се обавезује да најкасније у року од 48 часова од пријема налога Наручиоца, 
изврши царињење робе и Наручиоцу робу стави на располагање. 
 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ  
Члан 5. 

Пружалац услуге се обавезује да:  
-     штити интересе Наручиоца и у том циљу предузима све неопходне и целисходне радње; 
-     своје рачуне са свим зависним трошковима и услугом, достави Наручиоцу најкасније у року 

од 2 (два) радна дана од царињења робе; 
- све услуге које су  предмет овог Уговора извршава стручно, савесно и уз најмање могуће 

трошкове за Наручиоца; 
- у свему савесно, благовремено и на најцелисходнији начин извршава све диспозицијама 

одређене налоге и врши измену налога само уз писмено одобрење Наручиоца; 
-    континуирано обавештава Наручиоца о главним фазама отпреме – допреме робе, као што су: 

отпрема робе, приспеће робе, царињења, као и о осталим битним ставкама у транспорту робе; 
-  по завршеном послу, у целини или у одређеним временским размацима у договору са 

Наручиоцем, достави Наручиоцу сву документацију и исправе о извршењу налога који му стоје 
на располагању, а посебно исправе о насталим трошковима у току извршења посла. 

 
Пружалац услуге може без сагласности Наручиоца да мења поједине одредбе из диспозиције, 
само ако би такве измене обезбедиле економичнију отпрему – допрему робе или спречиле 
наступање штете. 
 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
Члан 6. 

Наручилац се обавезује да:  
- одреди представника за непосредну и сталну везу са Пружаоцем услуга;  

- сва неопходна документа и податке, потребна за несметану допрему робе, налоге, 
диспозиције као и све допуне и измене налога и диспозиције благовремено достави 
Пружаоцу услуге у писаној форми; 

- потврди Пружаоцу услуге усмено дате инструкције најкасније у року од 48 сати од њиховог  
издавања; 

- изврши плаћање у складу са чланом 2. и 3. овог Уговора. 
 

СМЕТЊЕ И ШТЕТЕ  
Члан 7. 

Пружалац услуге је обавезан да у случају настанка околности које ометају допрему или отпрему 
робе, о томе одмах обавести Наручиоца и  предложи мере за отклањање таквих околности као и 
да предузме  одговарајуће мере за њихово отклањање. 
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         Пружалац услуге је одговоран Наручиоцу само за штету насталу искључиво кривицом 
Пружаоца услуге. У случају видљивог оштећења робе или колетарног мањка робе, Пружалац 
услуге ће обезбедити Наручиоцу званични записник са увиђаја и предузети потребне радње да се 
у најкраћем могућем року отклони смањење. 
 

ЗАКАШЊЕЊЕ У ИСПОРУЦИ И ПЕНАЛИ  
Члан 8. 

У случају кашњења извршења услуга шпедиције која су предмет овог уговора, Пружалац услуга 
се обавезује да плати Наручиоцу пенале за сваки дан кашњења у износу од 0,5‰ (промила) од 
вредности уговора, до максимално 10% његове укупне вредности. У случају кашњења у 
испоруци добара дуже од 30 дана, Наручилац има право да раскине овај уговор уз право на 
накнаду штете.  
 

РАСКИД УГОВОРА  
Члан 9. 

Наручилац може раскинути овај уговор и у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране 
Пружаоца услуга, ако је претходно оставио накнадни примерени рок за испуњење уговора, који 
не може бити дужи од 30 дана од дана пријема обавештења о одређивању накнадног рока.  
 
Наручилац може да раскине Уговор и без остављања накнадног рока ако га је Пружалац услуга 
обавестио да неће испунити овај уговор, односно, када је очигледно да Пружалац услуга неће 
моћи да испуни Уговор ни у накнадно одређеном року.  
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА  
Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а уколико то 
није могуће, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 11. 

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу законски заступници Уговорних страна. 
Овај Уговор се закључује на период до реализације планираних финансијских средстава код 

Наручиоца а најдуже до једне године, у зависности који услов пре наступи.  
На све што уговорне стране нису регулисале Уговором, примењиваће се непосредно одредбе 
Закона о облигационим односима. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по 3 (три) 
примерка.  
 
 
             ДОБАВЉАЧ                                                                                                                                                НАРУЧИЛАЦ 
 
 

___________________________                                                                                             _____________________________ 
(име, презиме, функција)                    Стеван Дукић, ВД директора 
 
 

 

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора 
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ОБРАЗАЦ 4 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ  
ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
 

 
Понуђач ____________________________________________________ у поступку набавке на коју се ЗЈН не 
примењује, у складу са чланом 27. став 1. тачка 1.,  за набавку шпедитерских услуга  број ЗНП-У-
28/2022-ГМ, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 
1) Не постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 

 111. ЗЈН. 
 

2) Привредни субјект – даље Понуђач, испуњава критеријуме за избор привредног субјекта, 
и то: 
 
 Технички и стручни капацитет- кадровски ресурси (члан 117.  ЗЈН):  
Захтев: Да понуђач у тренутку подношења понуде, има радно ангажовано, по било ком  
основу у складу са одредбама закона којим се уређују права, обавезе и одговорности из 
радног односа: 
             • Минимум 1 (једног) царинског заступника који поседује дозволу за заступање у     
                царинском поступку издату од Управе царине. 
  Доказ: Копија    важеће дозвола за заступање у царинском поступку за царинске 
заступнике. 
 
 
 
                                                                                              ________________________________ 

                                                                                                    Назив понуђача    
 
                                                                                         ________________________________ 

                                                          Овлашћено лице понуђача 
 

                                                                                    ______________________________________ 
                                                        Својеручни потпис овлашћеног лица 

 
 


