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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 404-02-348/2016-11, редни број 1.1.5. и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку број 404-02-348/2016-11, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за отворени поступак јавне набавке 

агрометеоролошких станица, редни број 1.1.5.  

број 404-02-348/2016-11 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне 

додатне услуге и сл. 

4 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
8 

V Критеријум за доделу уговора 12 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 13 

VII Модел уговора 27 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 32 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

 

Приликом припреме понуде, молимо да предметну конкурсну документацију 

детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, 

потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет 

страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и 

појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. став 1. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015.) дужан 

да све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре на постављена питања 

објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Управа за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 11070 Нови 

Београд, Матични број: 17855140 ПИБ: 108508191, интернет страница: 

www.uzb.minpolj.gov.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке:  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Назнаке и напомене о спровођењу поступка: 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Јавна набавка 

није резервисана.  

 

4. Контакт особа: 

Све додатне информације у вези са овом јавном набавком понуђач може у 

писменом облику  тражити од наручиоца најкасније до 5 дана пре истека рока за 

достављање понуда. Контакт особа наручиоца је Ивана Николић (e-mail: 

ivana.nikolic@minpolj.gov.rs). 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 

Предмет јавне набавке је набавка агрометеоролошких станица, редни број 1.1.5. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 38127000 - Метеоролошке станице. 

 

 

2. Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке: 

 

Набавка није обликована по партијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/
mailto:ivana.nikolic@minpolj.gov.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ 
 

Принципи рaдa прoгнoзe штeтних организама пoдрaзумeвajу мoнитoринг нa 

тeрeну зa дoбиjaњe биoлoшких пaрaмeтaрa и њихoвo пoвeзивaњe сa услoвимa срeдинe 

кojи сe бeлeжe нa aутoмaтским мeтeoрoлoшким стaницaмa. Свaкoднeвним прeвлaчeњeм 

мeтeoрoлoшких услoвa кao штo су тeмпeрaтурe зeмљиштa, вaздухa, кoличинe пaдaвинa, 

рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa, дужинe трajaњa влaжнoсти листa, вршe сe сa свих 

пунктoвa (локација) нa кojимa сe штeтни oргaнизaм прaти.  

Кaкo би пoвeзaнoст oвих пaрaмeтaрa билa штo прeцизниja, у oквиру систeмa 

извршeнa je aгрeгaциja aлaтa зa прaћeњe пojaвe и крeтaњa штeтoчинa. Taкo je нужнo 

пoзициoнирaти фeрoмoнскe клoпкe на локацијама на којимa je инстaлирaнa aутoмaтскa 

мeтeoрoлoшкa стaницa. Нa oвaj нaчин  сe пoуздaнo мoгу пoвeзaти биoлoшки дoгaђajи сa 

услoвимa срeдинe у кojимa сe пojaвљуjу. Избeгaвa сe грeшкa у тумaчeњу и пoвeзивaњу 

биoлoшкoг дoгaђaja сa услoвимa рeгистрoвaним у другoм усeву и удaљeнoj aутoмaтскoj 

мeтeoрoлoшкoj стaници. 

Свaкoднeвним oчитaвaњимa фeрoмoнских клoпки рeгиструjу сe први улoви и 

сигнaлизирa присуствo штeтнe врстe. Нa oвaj нaчин мoгућe je у тoку цeлe вeгeтaциoнe 

сeзoнe прaтити динaмику лeтa штeтнoг oргaнизмa.  

 Кoд штeтних oргaнизaмa зa кoje су пoзнaти тeмпeрaтурни прaгoви рaзвoja, 

рaзвиjeни су сoфтвeрски aлaти кojимa сe пoвeзуjу биoлoшки пaрaмeтри зa мeтeoрoлoшкa 

мeрeњa. У случajу oвих oргaнизaмa мoгућe je њихoв рaзвoj пoвeзaти сa aкумулисaним 

тoплoтним jeдиницaмa. Свaкoднeвним мoнитoрингoм дeфинишу сe тoплoтнe jeдиницe 

пoтрeбнe зa свaку рaзвojну фaзу штeтoчинe. Дeфинисaњe тoплoтних jeдиницa зa свaку 

фaзу рaзвoja штeтнoг oргaнизмa, jaje, лaрвa, луткa итд. oмoгућaвa пoуздaнo прeдвиђaњe 

биoлoшких дoгaђaja jeднoг oргaнизмa и сигурниje и oпрaвдaнe мeрe зaштитe. 

Принципи рaдa у прeдвиђaњу пojaвe и дaљeг ширeњa фитoпaтoгeних гљивa, 

прoузрoкoвaчa бoлeсти гajeних усeвa, пoдрaзумeвajу дeфинисaњe  eкoлoшких и 

eпидeмиoлoшких кaрaктeристикa пaтoгeнa у oдрeђeним aгрoeкoлoшким услoвимa.  

Пoзнaвaњe нaчинa и дужинe трajaњa прoцeсa инфeкциje, дужинe инкубaциje, нaчинa 

ширeњa пaтoгeнa и њихoвa пoвeзaнoст сa услoвимa срeдинe у кojoj сe рaзвиjajу, 

прeдстaвљajу  биoлoшкe пaрaмeтрe зa изрaду мoдeлa зaштитe усeвa.  

АМС – техничка спецификација 

Карактеристике Јединица Минимални захтеви 

Кућиште 
Материјал / 

Робусно кућиште од 

алуминијума или 

квалитетне пластике 

Заштита / IP65 

Радна 

температура 

Минимална °C -20 

Максимална °C 55 

Мерење 

Интервал 

очитавања сензора 

(максимално) 

min 30 

Резолуција аналогни bit 8 

  бројач импулса kHz 0.005 

Конектори Заштита / IP65 

Меморија Капацитет часова уписа 96 

Комуникациј

а 
 / GPRS 

Батерија Трајање без часова 120 
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соларног панела 

Соларни 

панел 
Ефикасност / 

панел током најкраће 

обданице у случају 

облачног времена 

мора покрити 24-

часовну потрошњу 

уређаја 

            Станица мора имати могућност очитавања и слања података о стању батерије. 

Понуђач мора бити у могућности да: 

• у року од 72 часа од тренутка квара изврши поправку или замену неисправног 

дела или целе станице; 

• у сваком тренутку на лагеру поседује станице идентичне испорученима (најмање 

једну или 2% од укупног броја наручених), за случај брзе замене. 

              Понуђач је дужан да обезбеди монтажу и инсталацију наведених станица, 

обезбеди гаранцију у минималном трајању од једне године и да обезбеди испоруку 

Наручиоцу најкасније 15 дана од дана пријема захтева од стране Наручиоца.  

              У табели испод, дати су потребни сензори и њихов број по станици. Свака 

станица мора омогућавати повезивање свих наведених сензора у наведеном броју. 

 

Сензор 
Карактерист

ике 
Јединица 

Минимални 

захтеви 

Број 

сензора 

Температура 

земљишта 

Опсег 

мерења 
°C 

-20 

2 

40 

Прецизност °C ±0.5 

Резолуција °C 0,1 

Мерни 

елемент 
/ 

платинасти 

термистор 

Температура ваздуха 

Опсег 

мерења 
°C 

-30 

1 

60 

Прецизност °C ±0.5 

Резолуција °C 0,1 

Мерни 

елемент 
/ 

платинасти 

термистор 

Релативна влажност 

ваздуха 

Опсег 

мерења 
% 

0 

1 

100 

Прецизност % ±3 

Резолуција % 1 

Мерни 

елемент 
/ 

капацитивни 

сензор 

влажности 

Влажност земљишта 

Опсег 

мерења 
% 

0 

1 

100 

Прецизност % ±2 

Резолуција % 0.1 

Мерена 

величина 
/ 

диелектрична 

константа 

Влажност површине 

листа 

Опсег 

мерења 
% 

0 

1 100 

Прецизност % ±5 
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Резолуција % 0,1 

Мерена 

величина 
/ 

диелектрична 

константа 

Количина падавина 

Опсег 

мерења 
mm/min 

0 

1 

12 

Прецизност % ±5 

Резолуција mm 0,2 

Мерни 

елемент 
/ 

кофа са 

мерном 

клацкалицом 

Брзина ветра 

Опсег 

мерења 
m/s 

1 

1 

40 

Прецизност m/s ±1 

Резолуција m/s 0.4 

Мерни 

елемент 
/ 

магнетски 

прекидач 

Правац ветра 

Опсег 

мерења 
° 

0 

 1 

355 

Прецизност ° ±5 

Резолуција ° 5 

Мерни 

елемент 
/ 

магнетски 

прекидач 

Сунчево зрачење 

Опсег 

мерења 
W/m² 

0 

1 
1800 

Прецизност % ±20 

Резолуција W/m² 4 

АМС - софвер за рад са подацима измереним на аутоматским метеролошким 
станицама 

Потребно је да софтвер испоручен уз АМС прикупља податке са аутматских 

метеоролошких станица и остале податке који су битни за функционисање АМС. 

Потребно је омогућити да се подаци са АМС читају на сваких сат времена, као и 

могућност подешавања од стране корисника на промену дневног времена очитавања 

података.  

Испоручени софтвер за АМС поред наведених карактеристика, потребно је да 

садржи модул за преузимање/синхронизацију метеоролошких података. Модул преузима 

измерене/обрађене метеоролошке податке (часовне и дневне) било директно са АМС, 

било са сервера понуђача/произвођача и уписује их у локалну базу метеоролошких 

података (ЛБМП) која се одржава на серверу чије параметре за повезивање ће добити 

изабрани понуђач. ЛБМП служи као "proxy" база метеоролошких података за дати 

кластер АМС (за податке измерене на АМС). Израда, инсталација и одржавање је обавеза 

понуђача.  

Структура ЛБМП треба да буде детаљно документована схематски и 

текстуално/табеларно (листа са називом и описом табела, листа са називом и описом 

поља у табелама, листа са описом релација и сл.). 

Испоручени софтвер са наведеним модулом потребно је да задовољи следеће 

критеријуме: 

 Да може да се извршава на серверу Microsoft Windows 2008 Server и новијим 

верзијама; 
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 Да има могућност да складишти податке у облику базе података помоћу 

стандардних интерфејса као шти су ODBC и OLE DB са подршком за Microsoft 

Access 2007 и новије верзије. 

 Да има могућност задавања датумских интервала за које се преузимају подаци 

(нпр. за n претходних дана у односу на текући дан, од датума до датума, за дане 

 Да има могућност избора опсега станица са којих се преузимају подаци (нпр. са 

свих АМС, са појединачних АМС или са две или више АМС. 

 Да нуди могућност избора броја дана (број дана уназад од текућег дана) за који се 

подаци чувају. 

 

Пожељно је да Понуђач на сопственом серверу прикупља, складишти и обрађује 

податке са АМС. Приступ серверу понуђача би имала само лица овлашћена од стране 

Наручиоца путем интернет протокола. 

Софтвер са свим својим модулима, који испоручује понуђач, треба да буде 

лиценциран на начин да наручилац нема никаквих додатних обавеза према власнику 

лиценцних права било код дела који је укључен у софтвер који испоручује понуђач.  

Понуђач је дужан да у року од 15 дана од захтева Наручиоца инсталира софтвер на 

сервер чији ће параметри бити достављени изабраном понуђачу, као и да обезбеди 

ажурирање софтвера без додадних обавеза Наручиоца у периоду од минимално 5 година 

од датума инсталације софтвера на сервер Наручиоца. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

  

     _________________________________ 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

  

 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 

табели, и то: 

Ред. 

бр. 
У с л о в 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар  

(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама) 

Доказ 

- извод о регистрацији понуђача издат од 

Агенције за привредне регистре, односно други 

одговарајући документ када  је за регистрацију 

надлежан други орган 

(податак јавно доступан на интернет страници АПР-

а на основу матичног броја)  

 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре 

(члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама) 

Доказ 

 правно лице као понуђач: 

1. УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица (односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица) 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано 

за  кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 

Уколико уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која 

су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита; 

 

2. извод из казнене евиденије Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду  да 

правно лице није осуђивано за  неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе 

 

3. извод/уверење из казнене евиденције односно 

уверење надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова којим се потврђује да 

законски заступник понуђача -правног лица није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 
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кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе (захтев за издавање 

овог уверења се може поднети према  месту рођења 

или према месту пребивалишта) 

 

 предузетник и физичко лице као понуђач: 

- уверење из казнене евиденције односно уверење 

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за  кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев за иудавање овог уверења се 

може поднети према  месту рођења или према 

месту пребивалишта) 

 

Напомена: 

Докази не може бити старији од два месеца пре 

дана отварања понуда, односно не може бити 

издат пре 20.08.2016. године! 

 

3. 

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немају 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

(члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама) 

Доказ 

-  од стране одговорног лица понуђача потписана 

и печтом оверена изјава  (текст изјаве садржан у 

Обрасцу 2 који је саставни део конкурсне 

документације)      

Напомена: 

- Уколико понуду подноси група понуђача, сви 

чланови групе морају дати ову изјаву!  

 

4. 

Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

 

(члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама) 

Доказ 

1. потврда/уверење Пореске управе Министарства 

финансија надлежног пореског органа да је измирио 

доспеле порезе и доприносе 

и  

2.  уверења надлежне управе локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода 

Уколико се понуђач налази у поступку 

приватизације, прилаже потврду Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку 

приватизације! 

 

Напомена: 
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Доказ не може бити старији од два месеца пре дана 

отварања понуда, односно не може бити издат 

пре 20.08.2016. године! 

5.  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  

 

(члан 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама) 

Доказ 
- за испоруку добара која су предмет набавке није 

предвиђена посебна дозвола; 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у 

наредној табели, и то: 

1а. Овлашћење за потписивање понуде које се  

ДОСТАВЉА САМО У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУДУ ПОТПИСУЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ 

НИЈЕ ЗАСТУПНИК УПИСАН У РЕГИСТРУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ 

РЕГИСТРЕ 

Доказ 

-овлашћење сачињава, потписује и оверава 

овлашћено лице понуђача 

-мора бити наведено пуно име и презиме и ЈМБГ или 

број личне карте лица овлашћеног за потписивање 

2а. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом и то: 

-  да има најмање једно запослено или радно ангажовано лице које има стечено 

високо образовање из техничких наука; 

 

(члан 76. став 2.  Закона о јавним набавкама) 

Доказ 

- Копијa М4 обрасца, уговор о ангажовању лица или 

други доказ о ангажовању за наведеног радника; 

 

3а. Да понуђач располаже неопходним  финансијским капацитетом и то: 

- да је у периоду од претходне три обрачунске године (2014. и 2015. година) 

остварио позитиван биланс, односно пословао без губитка;    

- да је у периоду од претходне три обрачунске године (2014. и 2015. година) 

остварио укупан приход од најмање 25.000.000 динара.   

 

(члан 76. став 2.  Закона о јавним набавкама) 

 

- Биланс стања и биланс успеха са мишљењем 

овлашћеног ревизора 

 

(податак јавно доступан на интернет страници АПР-а 

на основу матичног броја) 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2 у 

поглављу VI конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. и 76. Закона, дефинисане ЗЈН и овом конкурсном документацијом.  

 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, не може се доказати Изјавом, те га понуђач доказује 

достављањем ДОЗВОЛЕ у виду неоверене копије. 

 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не морају достављати доказе о испуњености услова из члана 75. 

ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.  

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 

(Образац 3. у поглављу VI конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног 

лица подизвођача и оверену печатом. 

 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 2. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом. 

 Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 

  

 Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, затражити да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа наведених у табели Обавезних услова. Ако понуђач у 

Напомена:  
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио 

извршење тог дела набавке.  
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остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави 

тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа, али је дужан да наведе интернет страницу на 

којој су тражени докази јавно доступни и то: 

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру 

који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 

 Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом 

критеријума најнижа понуђена цена.     

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У 

случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  

404-02-348/2016-11 

  

 

 ОБРАЗАЦ 1 - Изјава о независној понуди; 

 ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

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

документацијом; 

Прилог:  

- Копијa М4 обрасца, уговор о ангажовању лица или други доказ о 

ангажовању за наведеног радника. 

- Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора (или 

Изјава о интернет адреси на којој се доказ може преузети) 

 ОБРАЗАЦ 3 - Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 

документацијом; 

 ОБРАЗАЦ  4 - Образац трошкова припреме понуде; 

 ОБРАЗАЦ  5а - Менично овлашћење за озбиљност понуде; 

Прилог: Меница за озбиљност понуде, доказ о регистрацији менице и 

картон депонованих потписа оверен од стране пословне банке, с тим да 

овера не може бити старија од три месеца. 

 ОБРАЗАЦ  6 -  Образац понуде; 

 ОБРАЗАЦ 7 - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се 

попуни; 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1                                                     

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________ даје: 

                                              (Назив понуђача)  

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

404-02-348/2016-11 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке агрометеоролошких станица, редни број 1.1.5., за потребе Управе 

за заштиту биља Министарства пољопривреде и заштите животне средине, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Место_____________ 

 

Датум_____________ 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ:  

1. Напомена: у случају 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. тачка 2) Закона.  

2. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом  (исту претходно копирати у потребном броју примерака).  

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

 

ОБРАЗАЦ 2                                                     

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА   

404-02-348/2016-11 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

И З Ј А В У 

 

 Понуђач  _____________________________________________[ назив понуђача] 

у поступку јавне набавке агрометеоролошких станица, испуњава све услове из чл. 75. и 

76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН); 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);  

5) Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 

-  има најмање једно запослено или радно ангажовано лице које има стечено 

високо образовање техничких наука; 

 

Прилог: 

- Копијa М4 обрасца, уговор о ангажовању лица или други доказ о ангажовању за 

наведеног радника. 

 

 

  

Место_____________ 

 

Датум_____________ 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

1. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (иста се 

може копирати у потребном броју примерака),  на који начин сваки понуђач из групе 

понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 

да додатне услове испуњавају заједно. 

 

 

 

 

 

 ПОНУЂАЧ 

М.П.  

 - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

 

ОБРАЗАЦ 3 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА   

404-02-348/2016-11 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке агрометеоролошких станица, редни број 1.1.5., 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 

када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);  

 

 

 

Место_____________ 

 

Датум_____________ 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом (иста се може 

копирати у потребном броју примерака).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОДИЗВОЂАЧ 

М.П.  

 - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

ОБРАЗАЦ 4                                                             

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

404-02-348/2016-11 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач  ______________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

 

Р.бр. Опис Износ 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 

3. 
 

 

 

 
УКУПНО: 

 

 

 

 

 

Место_____________ 

 

Датум_____________ 

 

 

 

НАПОМЕНЕ:  

У  складу  са  чланом 88. ЗЈН  понуђач  може  да  у  оквиру  понуде  достави  

укупан  износ  и  структуру трошкова припремања понуде. Трошкове  припреме  и  

подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може  тражити  од наручиоца 

накнаду трошкова.  

Ако  је  поступак  јавне  набавке  обустављен  из  разлога  који  су  на  страни  

наручиоца, наручилац  је  дужан  да  понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорка  

или  модела,  ако  су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди.  

*Ова  изјава  је  у  складу  са  Правилником  о  обавезним  елементима  

конкурсне  документације  у поступцима јавних  набавки  и  начину  доказивања  

испуњености  услова(„Сл. Гласник РС” бр. 29/2013) обавезни елемент конкурсне 

документације.  

ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

 

ОБРАЗАЦ 5а      

                                                         

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 

16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна 

повеља), и тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину коришћења 

јединстверних инструмената платног промета 

 

ДУЖНИК:_________________________________________________ 

Седиште:_________________________________________________ 

Матични број:_________________________________________________ 

ПИБ:_________________________________________________ 

Текући рачун: :______________________код банке:_____________________________ 

 

у _____________________, дана_______________ 2016. године 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

 (Гаранција за озбиљност понуде) 

 

На име гаранције за озбиљност понуде у отвореном поступку јавне набавке 

агрометеоролошких станица број 404-02-348/2016-11 за потребе Управе за заштиту 

биља Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије (у 

даљем тексту: Управа), у прилогу вам достављамо 1 (једну) меницу 

бр.___________________________. 

 Овом изјавом овлашћујемо Управу да меницу из претходног става ове изјаве 

може попунити ради наплате својих доспелих потраживања уписом износа који 

одговара висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, што номинално 

износи _________ динара, као меницу „по виђењу“, „без протеста“, без трошкова, 

безусловно и вансудски уписом датума издавања менице на дан њеног попуњавања те 

извршити домицилирање менице према потребама Управе и овако попуњену меницу 

активирати ради њене наплате са свих рачуна Дужника. Дужник се одриче права на 

повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање 

задужења по овом основу за наплату. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања 

понуда. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на 

терет свих наших 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 с рачуна. 

 Меницa се може поднети на наплату у следећим случајевима: уколико понуђач 

након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 

добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.  

 

 

    

 

 

Напомена:  

1. Менично овлашћење и достављена меница морају бити потписани од стране 

лица које је наведено у картону депонованих потписа. 

2. Меница и менично овлашћење се доставља уз понуду, а уз меницу се доставља и 

доказ о регистрацији менице и картон депонованих потписа оверен од стране 

пословне банке, с тим да овера не може бити старија од три месеца. 

 

 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

 

ОБРАЗАЦ 5б      

                                                         

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 

16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна 

повеља), и тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину коришћења 

јединстверних инструмената платног промета 

 

ДУЖНИК:_________________________________________________ 

Седиште:_________________________________________________ 

Матични број:_________________________________________________ 

ПИБ:_________________________________________________ 

Текући рачун: :______________________код банке:_____________________________ 

 

у _____________________, дана_______________ 2016. године 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

 (Гаранција за добро извршење посла) 

 

На име гаранције уредног извршавања уговорних обавеза према Управи за 

заштиту биља Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике 

Србије (у даљем тексту: Управа), по основу Уговора број 404-02-348/2016-11 од 

___________2016. године (попуњава наручилац) о набавци агрометеоролошких 

станица, за потребе Управе, а који је Дужник закључио са Управом, у прилогу вам 

достављамо 1 (једну) меницу бр.___________________________. 

 Овом изјавом овлашћујемо Управу да меницу из претходног става ове изјаве 

може попунити ради наплате својих доспелих потраживања у складу са одредбама 

Уговора уписом износа који одговара висини од 10% укупне вредности уговора без 

обрачунатог пореза на додату вредност, што номинално износи _________ динара, као 

меницу „по виђењу“, „без протеста“, без трошкова, безусловно и вансудски уписом 

датума издавања менице на дан њеног попуњавања те извршити домицилирање менице 

према потребама Управе и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате са 

свих рачуна Дужника, у случајевима предвиђеним уговором. Дужник се одриче права 

на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање 

задужења по овом основу за наплату. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на 

терет свих наших 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 с рачуна. 

 Поверилац може захтевати исплату менице ако Дужник: не испуњава уговорне 

обавезе на начин и у роковима како је то дефинисано уговором.  

 

 

    

 

 

Напомена:  

1. Менично овлашћење и достављена меница морају бити потписани од стране 

лица које је наведено у картону депонованих потписа. 

2. Меницу и менично овлашћење доставља само изабрани понуђач у року од 3 дана 

од дана закључења уговора с тим што се, уз меницу доставља и доказ о регистрацији 

менице и картон депонованих потписа оверен од стране пословне банке, с тим да 

овера не може бити старија од три месеца. 

 

 

 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

ОБРАЗАЦ 5в      

                                                         

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 

16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна 

повеља), и тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину коришћења 

јединстверних инструмената платног промета 

 

ДУЖНИК:_________________________________________________ 

Седиште:_________________________________________________ 

Матични број:_________________________________________________ 

ПИБ:_________________________________________________ 

Текући рачун: :______________________код банке:_____________________________ 

 

у _____________________, дана_______________ 2016. године 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

  ( Гаранција за повраћај авансног плаћања -само у случају аванса) 

 

На име гаранције за повраћај авансног плаћања у циљу уредног извршавања 

уговорних обавеза према Управи за заштиту биља Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине Републике Србије (у даљем тексту: Управа), по основу 

Уговора број 404-02-348/2016-11 од ___________2016. године (попуњава наручилац) о 

набавци агрометеоролошких станица, за потребе Управе, а који је Дужник закључио са 

Управом, у прилогу вам достављамо 1 (једну) меницу 

бр.___________________________. 

 Овом изјавом овлашћујемо Управу да меницу из претходног става ове изјаве 

може попунити ради повраћаја авансног плаћања у складу са одредбама Уговора 

уписом максималног износа до ____________ (попуњава наручилац) динара са порезом 

на додату вредност који одговара висини уплаћеног аванса, као меницу „по виђењу“, 

„без протеста“, без трошкова, безусловно и вансудски уписом датума издавања менице 

на дан њеног попуњавања те извршити домицилирање менице према потребама Управе 

и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате са свих рачуна Дужника, у 

случајевима предвиђеним уговором. Дужник се одриче права на повлачење овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом 

основу за наплату. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на 

терет свих наших 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 с рачуна. 

 Поверилац може захтевати исплату менице ако Дужник: не испуњава уговорне 

обавезе на начин и у роковима како је то дефинисано уговором.  

 

 

    

 

 

Напомена:  

1. Менично овлашћење и достављена меница морају бити потписани од стране 

лица које је наведено у картону депонованих потписа. 

2. Меницу и менично овлашћење доставља само изабрани понуђач у року од 3 дана 

од дана закључења уговора с тим што се, уз меницу доставља и доказ о регистрацији 

менице и картон депонованих потписа оверен од стране пословне банке, с тим да 

овера не може бити старија од три месеца. 

 

 

 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

ОБРАЗАЦ 6 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

1) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

На основу позива и објаве истог на Порталу јавних набаваки и интернет 

страници Управе за заштиту биља, за учешће у поступку јавне набавке 

агрометеоролошких станица, редни број 1.1.5., број 404-02-348/2016-11 за потребе 

Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

дајемо понуду  

 

  број:  од 

                                                                                                              (уписати датум) 

коју подносимо   

 

 А) самостално 

 

 Б) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

  

Ц) са подизвођачем: 

 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

(заокружити начин на који се подноси понуда и навести подизвођаче/чланове групе)) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

2) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

404-02-348/2016-11 

 

 

Назив 

понуђача 
 

 

Седиште 

Улица и број  

Место  

Општина  

Одговорно лице (лице овлашћено 

за потписивање уговора) 
 

Особа за контакт  

Телефон  

 

Телефакс 

 

 

Електронска адреса  

Мобилни телефон лица за 

контакт 
 

Рачун - Банка  

Матични број понуђача  

 

Порески идентификациони  

број понуђача 

 

Шифра делатности  

 

  

ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

3) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

404-02-348/2016-11 

 

Назив 

учесника у 

заједничкој понуди 

 

 

Седиште 

Улица и број  

Место  

Општина  

Одговорно лице  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс 

 
 

Мобилни телефон лица за 

контакт 
 

Електронска адреса  

Рачун - Банка  

Матични број   

Порески идентификациони  

број  

 

 

Шифра делатности  

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе. 

 

 

 

 

 

 

 

Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац треба прецртати или 

оставити празним. Како је предвиђено да овај образац потписује члан групе 

понуђача, овај образац понуђач који самостално подноси понуду не мора да 

потписује нити оверава печатом.  

 ПОНУЂАЧ- члан групе 

М.П. - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

404-02-348/2016-11 

 

Назив 

подизвођача 
 

 

Седиште 

Улица и број  

Место  

Општина  

Одговорно лице  

Особа за контакт   

Мобилни телефон лица за 

контакт 
 

Електронска адреса лица за 

контакт 
 

Телефон  

Матични број   

Порески идентификациони  

број  

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити 

поверено већем броју подизвођача. 

 

 

 

 

 

Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке 

делимично повери подизвођачу, овај образац прецртава или оставља празним.  

Како је предвиђено да овај образац потписује подизвођач, понуђач који подноси 

понуду без учешћа подизвођача не мора да потписује нити оверава печатом овај 

образац.  

 

 ПОДИЗВОЂАЧ 

М.П. - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

5) ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  
 

На основу позива и објаве истог на Порталу јавних набаваки и интернет 

страници Управе за заштиту биља, за учешће у поступку јавне набавке 

агрометеоролошких станица, редни број 1.1.5., број 404-02-348/2016-11 за потребе 

Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

дајемо следећу понуду: 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а* (Збир укупних цена из 

Обрасца структуре цене – колона 5) 

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом** (Збир укупних цена из 

Обрасца структуре цене – колона 6)  

 

 

Начин плаћања (заокружити и уписати % уколико се 

захтева аванс): 

1. Аванс______% од укупне цене 

(максимално    20%) 

 

2. Без аванса 

Рок плаћања  

(минимум 15 дана по пријему рачуна) 
дана 

Рок важења понуде  

(минимум 60 дана од дана отварања  понуде) 
дана 

Рок испоруке (максимално 15 дана од дана пријема 

захтева) 
дана 

Рок за монтажу и инсталацију (максимално 15 дана 

од дана пријема захтева)*** 
дана 

Гарантни период (минимум 12 месеци) месеци 

 

Напомене: 

- У понуђену цену су урачунати сви припадајући трошкови које понуђач има 

везано за реализацију предмета набавке. Понуђена цена је коначна. 

 - Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

***Измена 29.09.2016. године 

 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

Предмет ЈН 
Количина 

(ком) 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

(%) 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  без 

ПДВ-а* 

Укупна цена са 

ПДВ-ом** 

1 2 3  4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Агрометеоролошке 

станице 
30      

Монтажа, 

инсталација и 

повезивање 

станица*** 

30      

УКУПНО   

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

У обрасцу структуре цене наводе се јединичне цене агрометеоролошких 

станица без ПДВ-а  и са ПДВ-ом које помножене са количином дају укупну цену 

агрометеоролошких станица без ПДВ-а  и са ПДВ-ом.  

Поред цена агрометеоролошких станица потребно је навести и цену монтаже, 

инсталације и повезивања станица без ПДВ-а  и са ПДВ-ом које помножене са 

количином дају укупну цену ових услуга без ПДВ-а  и са ПДВ-ом. Ово из разлога што 

се монтажа, инсталација и повезивање станица планира пре почетка вегетационог 

периода, када временски услови и стање тла буду одговарајући, а оквирно у периоду 

фебруар-март 2017. године. *** 

Сабирањем укупних цена појединих елемента структуре цене добија се укупна 

цена предмета набавке коју треба уписати у табелу у Образац финансијске понуде на 

страни 25 конкурсне документације (редови обележене симболима * и **).*** 

 

  

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

***Измена 29.09.2016. године 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

VII МОДЕЛ   УГОВОРА 

404-02-348/2016-11 

 

Напомене:   

- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео 

једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи.  

- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору 

морају бити наведени сви учесници заједничке понуде.  

- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем и понуђач је дужан да га овери и потпише чиме потврђује да је 

сагласан са истим. 

- Понуђач није у обавези да попуњава празна места у уговору јер је све 

податке већ навео у понуди. 

- ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу 

према члану 82. став 1. тачка 3. Закона  о јавним  набавкама; 

 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  

АГРОМЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА 

 

зaкључeн у Београду, дана ________________ измeђу следећих уговорних страна: 

 

  1. Република Србија – Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине, Управа за заштиту биља – Београд, Омладинских бригада 1, (у даљем 

тексту: НАРУЧИЛАЦ), коју заступа директор Небојша Милосављевић, ПИБ 

108508191,   матични број: 17855140,  шифра делатности: 84.11. 

 

2. ........................................................ из ..............................., ул. 

............................................. бр................,   (у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) кога заступа  

директор, ..................................., текући рачун: ................................ који се води код 

...................................., ПИБ ....................., матични број: ....................., шифра 

делатности:...............,  

 

                 Остали учесници у заједничкој понуди: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

Подизвођачи: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

 (У случају подношења заједничке  понуде, односно понуде са 

учешћем подизвођача, у уговору ће бити наведени сви понуђачи из 

групе понуђача, односно сви подизвођачи) 

 

 

 

 

 



28/42 
 

_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

Уговорне стране констатују:        

 - да је Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине, у складу са чланом 32. и 61. Закона  о јавним  набавкама („Сл. Гласник  РС” 

бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), спровела отворени поступак јавне набавке број 404-02-

348/2016-11 у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 46-4535/2016 од 

17.маја 2016. године, чији је предмет набавка агрометеоролошких станица, а на основу 

позива објављеног на Порталу Управе за јавне набавке  www.portal.ujn.gov.rs као и на 

интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs. 

 - да је Добављач доставио самостално/заједничку/са подизвођачем (биће 

преузето из понуде) понуду  број ____________________ од __________________ 

године (биће преузето из понуде) која у потпуности одговара спецификацији из 

конкурсне документације, која је саставни део Уговора;  

- да Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора брoj 404-02-348/2016-11 од 

___________________ (попуњава Наручилац), изабрао Добављача за набавку 

предметних добара;    

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о 

јавним набавкама. 

  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.   

 Предмет уговора је набавка 30 комада агрометеоролошких станица у складу са 

Понудом Добављача и стварним потребама Наручиоца.  

Саставни делови овог Уговора су: 

 1. Понуда Добављача број ____________од_________ (биће преузето из 

понуде),  

2. Конкурсна документација за јавну набавку број 404-02-348/2016-11 у којој су 

садржани Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис добара (одељак III 

конкурсне документације),  Обавезни и додатни услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност  тих услова 

(одељак IV конкурсне документације), Обрасци за оцену испуњености услова (одељак 

VI конкурсне документације). 

 

ЦЕНА  

Члан 2.  

 Укупна уговорена вредност износи ____________ динара без обрачунатог 

пореза на додату вредност, односно _______________ са обрачунатим порезом на 

додату вредност. (биће преузето из понуде) 

 Цена је фиксна и не може се мењати за све време важења закљученог уговора. У 

цену је урачуната испорука и монтажа агрометеоролошких станица као и сви зависни 

трошкови. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3.  

Све фактуре доспевају за плаћање у року од _______ (биће преузето из понуде) 

дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна, с тим да се даном пријема рачуна 

сматра дан наведен на заводном печату Наручиоца, а након извршене испоруке и 

монтаже.  

Добављач је обавезан да у рачуну назначи број уговора. Рачун испоставља 

добављач на основу документа који потврђује да је извршена испорука у складу са 

Уговором. 

У зависности од тога да ли је понуђач одабрао да ће се део износа уплатити 

авансно следећи став се може кориговати: Плаћање дела укупне вредности уговора у 

износу до  ____%, (максимално 20%) што номинално износи_____________ динара са 

порезом на додату вредност, Наручилац ће уплатити авансно. 

 Добављач доставља предрачун по захтеву Наручиоца за тражени износ аванса у 

року не дужем од 2 (два) радна дана. Захтев за доставу предрачуна може се упутити  

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/
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електронском поштом или телефоном. Предрачун се може доставити електронском 

поштом. Уредно сачињеним предрачуном сматра се предрачун у коме је наведен број 

уговора и  износ за плаћање исказан без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 По исплати уговорене цене на уговорени начин, све финансијске обавезе 

Наручиоца према Извршиоцу по основу овог уговора престају.  Средства за 

реализацију уговора обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину 

("Службени гласник РС" 103/15),  раздео 23, глава 23.3, програм 0109, функцијa 420, 

пројекат 4004, економска класификација 512531, а наведена јавна набавка се налази у 

Плану јавних набавки Наручиоца за 2016. годину.  

 Плаћање обавеза насталих у току 2017. године, вршиће се у  складу са законом 

којим се уређује буџет за 2017. годину. Уколико буџетска средства,  расположива за  

предметна добра у току 2017. године, не буду довољна за реализацију  уговора, 

уговорне стране ће потписати анекс којим ће се износ назначен у члану 2 умањити у 

смислу усклађивања са износом расположивих средстава  на одговарајућим буџетским 

позицијама, односно уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности 

преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4.  

 Добављач је дужан да у року од три дана од дана потписивања овог Уговора 

преда Наручиоцу као гаранцију за добро извршење посла: 

  - Меницу са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у 

складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 

5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока 

важности уговора; 

  - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају неизвршења 

уговорних обавеза; 

 - Копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

као и доказ о регистрацији менице. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 

овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за 

добро извршење посла у назначеном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а 

наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним 

понуђачем.  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази.  

Члан 5.  

Добављач је дужан да у року од три дана од дана потписивања уговора достави 

Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања 

једну бланко соло меницу оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист 

СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком 

НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 

Уз наведену меницу дужан је да преда следеће: 

- менично овлашћење да се меницa са назначеним номиналним износом 

уплаћеног аванса са урачунатим ПДВ-ом, без сагласности Добављача може поднети на 

наплату, у случају да услуга није извршена у висини износа уплаћених средстава.   

-  потврду о регистрацији менице,  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не 

старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. Потпис овлашћеног лица на меници и 

меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих 
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потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази.  

Средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног 

аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Средство обезбеђења 

важи до истека рока трајања уговора. 

Након истека рока важења уговора Наручилац ће предметне менице вратити, на 

писани захтев Добављача. 

 Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средства обезбеђења у 

назначеном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава 

право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.   

 

Члан 6.     

 Добављач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство 

финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року, у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора 

трајати најмање 5 дана дуже од истека гарантног рока.  

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 

ЗАЛОЖНО ПРАВО 
Члан 7.  

 Потраживања из закљученог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на 

било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ***  

Члан 8.  

 Добављач је дужан да изврши испоруку добара у року од _____ (биће преузето 

из понуде) дана од дана писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца. 

 Добављач је дужан да обезбеди монтажу и инсталацију наведених станица у 

року од _____ (биће преузето из понуде) дана од дана писменог захтева овлашћеног 

лица Наручиоца. 

  Добављач је дужан да у наведеном року инсталира софтвер на сервер чији ће 

параметри бити достављени Добављачу након потписивања уговора, као и да по 

потреби (у случају издавања нове верзије и/или промене системског окружења) или на 

захтев наручиоца обезбеди журирање софтвера, без додадних обавеза Наручиоца у 

периоду од минимално 5 година од датума инсталације софтвера на сервер Наручиоца, 

a што je све урачунато у укупну цену из члана 2 Уговора (према обрасцу број 6.- 

Структура цене) с тим што ће монтажа, инсталација и повезивање наведених станица 

бити плаћена по окончању тих радова, обзиром да испорука и наведени радови нису 

истовремени. 

 Монтажа, инсталација и повезивање станица се планира пре почетка 

вегетационог периода, када временски услови и стање тла буду одговарајући, оквирно у 

периоду фебруар-март 2017. године. 

 Испорука добара вршиће се у Београду,  на локацију коју ће Наручилац 

доставити Добављачу пре испоруке. 

  

ГАРАНЦИЈА  
Члан 9.  

 Гаранција добара која су предмет набавке износи __________ месеци (биће 

преузето из понуде). Добављач је дужан да у гарантном року пружа услугу 

сервисирања опреме, односно обезбеди сервис у гарантном року.  

 

 

***Измена 29.09.2016. године 
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 Добављач мора бити у могућности да у току периода гаранције: 

 у року од 72 часа од тренутка квара изврши поправку или замену неисправног 

дела или целе станице; 

 у сваком тренутку на лагеру поседује станице идентичне испорученима 

(најмање једну) за случај брзе замене. 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА  
Члан 10.  

 Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање добара. У 

случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених 

добара, Добављач је дужан у року од 24 сата замени добро на коме је утврђен 

недостатак. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 11.  

 Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који 

нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се 

сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА  

Члан 12.  

 Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), без одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи током важења овог  уговора о јавној набавци и да 

је документује на прописани начин. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13.  

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама као и применом одредби Закона о облигационим односима. 

 

Члан 14.  

  Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. Уговор се 

закључује са трајањем до утрошка средстава предвиђених за предметну набавку, 

односно најдуже годину дана. Свака од уговорних страна може једнострано раскинути 

уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје 

уговором преузете обавезе. 

 О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду Уговора. 
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Члан 15.  

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 

спорове ће решавати Привредни суд у Београду. 

 

Члан 16.  

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака 

уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

За ДОБАВЉАЧА За НАРУЧИОЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33/42 
 

_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

 

1. Језик 

 Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 Конкурсна документација се припрема и поступак јавне набавке води на 

српском језику. 

   

2. Обавезна садржина понуде 

 ОБРАЗАЦ 1 - Изјава о независној понуди; 

 ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

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

прилозима; 

 ОБРАЗАЦ 3 - Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) са прилозима; 

 ОБРАЗАЦ  5 - Менично овлашћење и бланко соло меница за озбиљност понуде; 

 ОБРАЗАЦ  6 - Образац понуде; 

 ОБРАЗАЦ 7 - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се 

попуни; 

 Потписан модел уговора чиме понуђачи потврђују да су сагласни са одредбама 

уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

 

3. Начин подношења понуде 

  Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и 

посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост 

понуде.  

  Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну 

садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће 

бити одбијена због битних недостатака понуде. Понуђач треба да достави понуду у 

писаном облику.   

 Понуда мора бити јасна и недвосмислена, потписана од стране понуђача на 

свим за то предвиђеним местима. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

  Пожељно је да понуда буде сачињена на преузетом обрасцу конкурсне 

документације као и да садржи све преузете стране конкурсне документације. 

Понуђач подноси понуду непосредно (предајом преко писарнице републичких 

органа) или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да 

обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: МИНИСТАРСТВО 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Управа за заштиту 

биља, Омладинских бригада 1, 11070  Нови Београд. 

Коверат са понудом мора имати ознаку ,,Понуда за јавну набавку 

агрометеоролошких станица, бр. 404-02-348/2016-11–НЕ ОТВАРАТИ” а на 

полеђини назив понуђача, адресу и име и телефон лица за контакт. 

  

 Рок за подношење понуде је 20.10.2016. године до 12:00 сати. 

 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране  

наручиоца до назначеног датума и часа, без обзира на начин подношења. 
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 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, све 

неблаговремено поднете понуде неотворене вратити понуђачима, са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 

 

4. Отварање понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 20.10.2016. године у 13:00  часова у 

просторијама Управe за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 4.спрат, канцеларија 

број 453, уз присуство овлашћених представника понуђача.  

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, 

потписано од стране одговорног лица понуђача. 

 

5. Понуда са варијантама   

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

6. Партије 

 Набавка није обликована по партијама. 

 

7. Начин измене, допуне и опозива понуде  

У  складу  са  чланом 87.  став 6.  ЗЈН  понуђач  може  у  року  за  подношење  

понуде  да  измени, допуни  или  опозове  своју  понуду.  Измена,  допуна  или  

повлачење  понуде  је  пуноважно  ако  је Наручилац примио измену, допуну или 

опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.  

Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење 

понуде. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за 

подношење понуда. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу  наручиоца,  са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку агрометеоролошких станица бр. 404-02-

348/2016-11–НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Допуна понуде за јавну набавку агрометеоролошких станица  бр. 404-02-

348/2016-11–НЕ ОТВАРАТИ” или   

„Опозив понуде за јавну набавку агрометеоролошких станица  бр. 404-02-

348/2016-11–НЕ ОТВАРАТИ” или   

„Измена и допуна понуде за јавну набавку агрометеоролошких станица  бр. 

404-02-348/2016-11–НЕ ОТВАРАТИ”. 

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. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

8. Подношење заједничке понуде и понуде са подизвођачем 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. Понуда у којој, као учесник у заједничкој понуди или као 

подизвођач, учествује понуђач који је самостално поднео понуду биће одбијена. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

 

 



35/42 
 

_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

9. Подизвођач 

             Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % 

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

            Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

            Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона (Поглавље IV од тачке 1. до 4.- Образац 

изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI, Oбразац 3.), доказ о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира 

на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ 

код подизвођача,ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

10. Заједничка понуда (група понуђача) 

 Понуду може поднети група понуђача.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, (Поглавље IV од тачке 1. до 4.), додатне 

услове испуњавају заједно, (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI, Oбразац 

2.), а услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Споразумом се уређују и друга питања којима се регулишу права и обавезе 

сваког од чланова заједничке понуде. 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. 

 

11. Рок, начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од 

којих зависи прихватљивост понуде 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: Плаћање добављачу 

вршиће на основу рачуна, у оквирном року који не може бити краћи од 15 нити дужи 

од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 

119/12 и 68/15). Рачун испоставља понуђач на основу документа који потврђује да је 

извршена испорука у складу са Уговором.  
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 Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити 

краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају навођења краћег рока, понуда ће 

бити одбијена због битног недостатка понуде. (Нуди се уписивањем на одговарајуће 

место у Обрасцу понуде.)  

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. 

 Захтеви у погледу гарантног рока: Гаранција не може бити краћа од 12 

месеца од дана испоруке добара.   

 Захтев у погледу рока испоруке: Понуђач је дужан да изврши испоруку 

добара у року који наведе у образцу понуде, а који не може бити дужи од 15 дана од 

дана писменог захтева овлашћеног лица наручиоца. *** 

Понуђач је дужан да обезбеди монтажу и инсталацију наведених станица у року 

који не може бити дужи од 15 дана од дана писменог захтева овлашћеног лица 

наручиоца. Монтажа, инсталација и повезивање станица се планира пре почетка 

вегетационог периода, када временски услови и стање тла буду одговарајући, оквирно у 

периоду фебруар-март 2017. године. *** 

 Место испоруке: Београд, на локацију коју ће Наручилац доставити Добављачу 

пре испоруке. *** 

 

12. Цена 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, 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. 

 У цену је урачуната испорука и монтажа агрометеоролошких станица. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 

набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену 

цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога у складу са 

чланом 115. Закона о јавним набавкама и одредбама Закона о облигационим односима. 

 

13.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 Гаранција за озбиљност понуде 

 Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

 - Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом од 10% од 

вредности понуђене укупне цене без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном 

промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 

62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 

Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). Рок важења 

менице је 60 дана од дана отварања понуда. 

  - Менично овлашћење да се меницa може поднети на наплату у следећим 

случајевима: уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове 

или измени своју понуду; уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не 

потпише уговор о јавној набавци; уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе 

средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације.  

 - Копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

као и доказ о регистрацији менице. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 

овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 

***Измена 29.09.2016. године 
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У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

Даваоца услуге.  

 У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља 

понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати 

средство обезбеђења. 

 Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 

одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

 Гаранција за  добро извршење посла 

 Понуђач је дужан да у року од три дана од дана потписивања уговора 

закључења овог Уговора преда Наручиоцу: 

 - Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% 

од вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 

31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 

меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је 

најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора; 

  - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају неизвршења 

уговорних обавеза; 

 - Копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

као и доказ о регистрацији менице. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 

овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

Добављача.  

Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за 

добро извршење посла у назначеном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а 

наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним 

понуђачем.   

 У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља 

понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати 

средство обезбеђења. 

 

Гаранција за повраћај авансног плаћања (само у случају аванса) 

Гаранција за повраћај авансног плаћања је бланко соло меница са 

одговарајућим меничним овлашћењем коју доставља само изабрани понуђач. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да најкасније у 

року од три дана од дана потписивања уговора на име средства финансијског 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања, преда наручиоцу бланко соло меницу, 

потписану од стране овлашћеног лица понуђача  у складу са картоном депонованих 

потписа и оверену печатом,  као и менично влашћење  и доказ о регистрацији менице и 

картон депонованих потписа. 

Вредност гаранције – средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања 

утврђује се у максималном износу до 20% од вредности уговора са порезом на додату 

вредност који одговара висини уплаћеног аванса.  

Средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног 

аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса.  

Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за 

повраћај авансног плаћања у назначеном року, уговор не ступа на снагу (одложни 

услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље 

рангираним понуђачем.   
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 Образац (меничне изјаве) попуњава, потписује и печатом оверава  сваки од 

учесника заједничке понуде, уз достављање оноликог броја потписаних и оверених 

меница са депокартонима колико је учесника заједничке понуде.  

 

 Гаранција за  отклањање грешака у гарантном року 
Добављач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство 

финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року преда наручиоцу 

oригинал банкарску гаранцију, у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која 

мора трајати најмање 5 дана дуже од истека гарантног рока.  

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на 

први позив, без приговора. 

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде   

Комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. 

Закона. Све измене и допуне конкурсне документације као и додатне информације и 

обавештења у вези са припремањем понуде, чине саставне елементе конкурсне 

документације. 

 Наручилац је овлашћен да у било ком моменту, а пре истека рока за подношење 

понуда, на сопствену иницијативу или као одговор на питање евентуалног понуђача, 

измени конкурсну документацију. 

 У наведеном случају, Наручилац ће измену конкурсне документације и 

евентуално продужење рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са  припремаљем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока 

за подношење понуда. 
У том случају Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у писаном 

облику у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева и истовремено ту информацију 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Захтев за додатне информације или појашњења заинтересована лица достављају 

искључиво у писаном облику редовном или електронском поштом. 

Понуђач и Наручилац су сагласни да се ради бржег и ефикаснијег поступања 

целокупна преписка и комуникација, као и достављање врши електронском поштом, те 

да наредног дана од слања електронском поштом почињу да теку сви законски рокови, 

с тим да се достава одлуке о додели уговора односно одлуке о обустави поступка врши 

редовном или курирском поштом.  

Сходно члану 20, став 6 Закона,  страна која је извршила достављање 

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 

документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да 

је извршено достављање. 

Електронска адреса Наручиоца преко које ће се вршити комуникација и 

достављање одговора, појашњења, записника о отварању понуда, одлуке о додели 

уговора и сл. у конкретној јавној набавци је ivana.nikolic@minpolj.gov.rs 

Питања која се упућују редовном поштом треба слати на адресу: 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Управа за 

заштиту биља, Омладинских бригада 1, Нови Београд, уз напомену "Објашњења – јавна 

набавка број 404-02-348/2016-11“.    

 

mailto:ivana.nikolic@minpolj.gov.rs
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15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда,  контрола и 

допуштене исправке  

 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако 

се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена. 

16. Заштита података и поверљивост 

 Сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 

односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  

 

17. Одустанак од јавне набавке и обустава поступка 

Наручилац задржава право да, у случају постојања објективних разлога који му 

нису били познати нити су се могли предвидети у време покретања јавне набавке, а 

који доводе до онемогућавања окончања започетог поступка одустане од исте и донесе 

одлуку о обустави поступка.  

 Овакву одлуку наручилац доноси у писаној форми и доставља понуђачу у 

законском року, у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. 

 

18. Кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних 

прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa  

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. Негативне референце  

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона o јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

              Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који 

су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Докази могу бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 

на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 

конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим 

поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

             Наручилац може одбити понуду ако поседује доказе који се односе на поступак 

који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 

набавке истоврсан.  

Понуђач за кога Наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 

негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 

набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку 

закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 

14. Упутства понуђачима какода сачине понуду) од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 

продужи. 

 

20. Рок за закључење уговора 

            Према члану 113. Закона о јавним набавкама Наручилац ће закључити уговор о 

јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам)  дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

            Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

Измене и допуне уговора могу се вршити само у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама као и применом одредби Закона о облигационим односима. 

 

21. Захтев за заштиту права 

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 

пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става (из 
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члана 149, став 3), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 

рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о 

обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149, ст. 3. 

и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом 

поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона. Наручилац објављује 

обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 

права. 

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара 

уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда или уколико 

оспорава одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка,  на број жиро рачуна: 

840-30678845-06. 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 

прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која мора садржати 

следеће елементе: 

1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога.  

3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

4) број рачуна: 840-30678845-06; 

5) шифру плаћања: 153 или 253; 

6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 

8) корисник: буџет Републике Србије; 

9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
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буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са законом и другим прописом. 

Детаљно упутство за уплату таксе се са свим осталим детаљима  о начину 

 уплате  може  пронаћи у оквиру банера  „упутство о уплати таксе" на интернет 

адреси Републичке комисије за заштиту права http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-

republicke-administrativne-takse.html 

Потписивању уговора са понуђачем који је по одлуци изабран за потписивање 

уговора приступиће се у року од 8 дана по истеку рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама односно по окончању 

евентуалног поступка за заштиту права. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138-166 ЗЈН. 
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