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На пснпгу шлана 61. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, бр. 124/12), Прагилника п 
пбагезним елеменуима кпнкурсне дпкуменуације у ппсуупцима јагних набагки и нашину дпказигаоа 
испуоенпсуи услпга („Службени дласник РС“, бр. 29/13 и 104/13),и Одлуке п ппкреуаоу ппсуупка јагне 
набагке брпј: 130-404-186/2014-02 пд 08.09.2014. дпдине и Рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку 
ред. бр. 8/14, брпј 130-404-186/2014-02 пд 08.09.2014. дпдине, припремљена је:   

  
 
 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГЕ МПНИТПРИНГA КВАЛИТЕТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У АП ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ, 
ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 3 И ТП ЗА 

ПАРТИЈУ 3 – УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП 
ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ  

  
- ПТВПРЕНИ ППСТУПАК (Ред. бр. ЈН ПП 8/14) - 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
1. Опщуи ппдаци п јагнпј набагци; 
2. Ппдаци п предмеуу јагне набагке; 
3. Врсуа, уехнишке каракуерисуике, кгалиуеу, кплишина и ппис дпбара, радпга или услуда, нашин 

спрпгпђеоа кпнурпле и пбезбеђеоа даранције кгалиуеуа, рпк изгрщеоа, месуп изгрщеоа или 
испoруке дпбара, егенууалне дпдауне услуде и сл. 

4. Технишка дпкуменуација и планпги, пднпснп дпкуменуација п кредиунпј сппспбнпсуи нарушипца у 
слушају јагне набагке финансијске услуде кредиуа   

5. Услпги за ушещће у ппсуупку јагне набагке из шл. 75. и 76. Закпна п јагним набагкама (у даљем 
уексуу Закпн) и упуусугп какп се дпказује испуоенпсу уих услпга; 

6. Упуусугп ппнуђашима какп да сашине ппнуду; 
7. Образац ппнуде; 
8. Мпдел удпгпра; 
9. Образац сурукууре ппнуђене цене, са упуусугпм какп да се пппуни; 
10. Образац урпщкпга припреме ппнуде; 
11.  Образац изјаге п незагиснпј ппнуди; 
12. Образац изјаге п ппщупгаоу пбагеза ит шл. 75. Су. Закпна и 
13.  Друди пбагезни пбрасци; 

 
 

 
 
 

Кпмисија: 
  

1 Аца Удицки шлан 

2 мр Хрисуина Радпганпгић Јпгин шлан 

3 Зпран Шандин шлан 

4 Јанпщ Дпбаи шлан 

5 Милена Недељкпг шлан 
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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Назиг, адреса и интернет страница Наручипца: Нарушилац је   Република Србија, Ауупнпмна Ппкрајина 
Впјгпдина - Ппкрајински секреуаријау за урбанизам, драдиуељсугп и защуиуу жигпуне средине Нпги Сад, 
Булегар Михајла Пупина 16, Web: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. 
1.2. Врста ппступка: Јагна набагка спрпгпди се у пугпренпм ппсуупку у складу са Закпнпм п јагним набагкама 
(„Службени дласник РС“, бр. 124/12) и ппдзакпнским акуима кпјима се уређују јагне набагке.  
Ппзиг за ппднпшеое ппнуда и кпнкурсна дпкументација пбјагљени су у складу са чланпм 62. Закпнпм п 
јагним набагкама дана 17.09.2014. дпдине на Пптралу јагних набагки и интернет страници Наручипца: 
www.ekourb.vojvodina.gov.rs  
1.3. Предмет јагне набагке (дпбра, услуде, радпги):  
Предмеу јагне набагке је услуда мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, 
пбликпгана у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 1 дп 3. 
1.4. Назнака да се ппступак спрпгпди ради закључеоа удпгпра п јагнпј набагци или пкгирнпд сппразума: 
Ппсуупак јагне набагке се спрпгпди ради закљушеоа удпгпра п јагнпј набагци. Удпгпр ће биуи закљушен са 
ппнуђашем кпјем Нарушилац пдлукпм дпдели удпгпр. 
1.5.наппмена укпликп је у питаоу резергисана набагка 
У предмеунпм ппсуупку није у пиуаоу резергисана јагна набагка. 
1.6. Наппмена укпликп се спрпгпди електрпнски лицитација: 
У предмеунпм ппсуупку и јагнпј набагци не спрпгпди се елекурпнска лициуација. 
1.7. Лица за кпнтакт: мр Хрисуина Радпганпгић Јпгин, дипл. хемишар на уелефпн: 021/487-4689, 021/456-665;   

e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs. 

                                                      2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
2.1. Ппис предмета набагке, назиг и пзнака из ппштед речника набагке: 
Опис предмеуа набагке: предмеу јагне набагке је услуда мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП 
Впјгпдини у 2014. дпдини,  
назиг и пзнака из Опщуед решниканабагки: - услуде у пбласуи защуиуе жигпуне средине – 90700000, 
пбликпгане у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 1 дп 3; према уехнишким каракуерисуикама 
(спецификацијама) дауим у пгпј кпнкурснпј дпкуменуацији. 
  
3.2. Ппис партије, акп је предмет јагне набагке пбликпган пп партијама, назиг и пзнака из ппштед речника 
набагки: 
Предмеу јагне набагке је пбликпган пп паруијама пд 1 дп 3 и уп  

  
Партија 1 – услуда сисуемаускпд испиуигаоа нигпа нејпнизујућих зрашеоа у жигпунпј средини у 

нискпфрекгенунпм ппдрушју у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пзнака из ОРН: 90711500 -  праћеое суаоа 
жигпуне средине, псим у драђегинарсугу; 

Партија 2 – услуда сисуемаускпд испиуигаоа нигпа нејпнизујућих зрашеоа у жигпунпј средини у 
гиспкпфрекгенунпм ппдрушју и АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пзнака из ОРН: 90711500 -  праћеое суаоа 
жигпуне средине, псим у драђегинарсугу и 

 Партија 3 –  услуда сисуемаускпд праћеоа кгалиуеуа неппљппригреднпд земљищуа у АП Впјгпдини у 
2014. дпдини, пзнака из ОРН: 90732600 - мереое и праћеое задађеоа земљищуа; 
  
3.3.Врста пкгирнпд сппразума (између једнпд или гише наручилаца и једнпд или гише ппнуђача), трајаое 
пкгирнпд сппразума, начин дпделе удпгпра у случају да се пкгирни сппразум закључује са гише ппнуђача, 
назиг, адреса и интернет страна наручилаца кпји мпду да кпристе пкгирни сппразум за дпделу удпгпра, 
када пкгирни сппразум закључује телп за централизпгане набагке, акп се птгпрени ппступак спрпгпди 
ради закључеоа пкгирнпд сппразума:  
 
Оугпрени ппсуупак се не спрпгпди ради закљушеоа пкгирнпд сппразума 

 
 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/
mailto:ekourb@vojvodina.gov.rs
mailto:ekourb@vojvodina.gov.rs
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА 
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, 

МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
Услуда систематскпд праћеоа кгалитета неппљппригреднпд земљишта у АП Впјгпдини у 2014. дпдини 

Циљ 
Циљ сисуемаускпд праћеоа кгалиуеуа земљищуа је да се спрпгеде једнпкраунп испиуигаое присусуга 

ппасних и щуеуних мауерија у неппљппригреднпм земљищуу на пдабраним лпкацијама у АП Впјгпдини у 
2014.д., у складу са Уредбпм п прпграму системскпг праћеоа квалитета земљишта, индикатприма за 
пцену ризика пд деградације земљишта и метпдплпгији за израду ремедијаципних прпграма (Службени 
гласник РС 88/2010). Дпбијени ппдаци кприсуиће се за пцеоигаое кгалиуеуа земљищуа, кап и за израду 
изгещуаја п суаоу земљищуа и биће сасуагни деп инфпрмаципнпд сисуема защуиуе жигпуне средине. 
Пбухват мпнитпринга 

У Табели 1 дау је приказ пдабраних лпкација пбухгаћених мпниуприндпм кгалиуеуа 
неппљппригреднпд земљищуа. 
Табела 1 – Лпкације пбухваћене мпнитпрингпм 

Лпкације Брпј мерних прпфила 

Ппштинска деппнија „Мпчилп“ у 
Бачкпм Петрпгцу 

5 

Ппштинска деппнија у Спмбпру 5 

Ппштинска деппнија у Панчегу 5 

Ппштинска деппнија у Вршцу 5 

Ппштинска деппнија у Шиду 5 

Ппштинска деппнија у Старпј Пазпги 5 

 
Перипд и лпкације/прпфили мереоа 
Мереоа ће се спрпгесуи једнпкраунп у 2014.д. на пдабраним лпкацијама/мерним прпфилима (Табела 1). 
Предлпд месуа узпркпгаоа са кппрдинауама мерних прпфила за сгаку ппјединашну лпкацију уреба да буде 
сасуагни деп Технишкпд предлпда Ппнуђаша и уугрдиће се на пснпгу уеренскпд пбиласка дефинисаних лпкација 
и прпцене мпдућих ууицаја Неппхпднп је да један мерни прпфил буде на ппзицији суаре деппније, пдн. на 
месуу дде је дпщлп дп минерализације, дпк псуали мерни прпфили мпрају биуи рагнпмернп расппређени пп 
пбпду деппније. 
Пбухгат мпнитпринда пп параметрима 

У Табели 2 дау је предлед специфишних парамеуара, ппасних и щуеуних мауерија, пбухгаћених 
мпниуприндпм пп дефинисаним лпкацијама и мерним прпфилима.  
Метпде узпркпгаоа, ппступаое са узпрцима и метпде хемијских анализа  

Меупде узпркпгаоа, ппсуупаое са узпрцима и меупде хемијских анализа кприщћене у мпниупринду 
мпрају биуи усклађене са релегануним SRPS/CEN/ISO суандардима или друдим наципналним или 
међунарпдним суандардима кпји ће псидурауи екгигаленуан наушни кгалиуеу и уппредигпсу ппдауака.  

Изгештагаое 
Ппнуђаш је дужан да дпсуаги кпнашни изгещуај (у дидиуалнпј и щуампанпј фпрми) са 

деуаљним резулуауима, најкасније дп 31.12.2014.д. Изгещуај мпра да садржи сге елеменуе прпписане 

суандардима за узпркпгаое, ппсуупаое са узпрцима и хемијске анализе земљищуа. Резулуауи мпрају 
укљушиуи базу ппдауака (excel уабеле) са резулуауима мереоа и друдим релегануним 
инфпрмацијама (дауум узпркпгаоа, брпј узпрака, нашин узпркпгаоа, уип примеоене хемијске 

анализе пп ппјединашним парамеурима са мернпм несидурнпщћу и драницпм деуекције, и остале 
релегануне инфпрмације) кап и уумашеое резулуауа у складу са услпгима дефинисаним у уехнишкпј 
спецификацији уендерске дпкуменуације. 

Ппнуђаш је дужан да, у пкгиру кпнашнпд изгещуаја, на пснпгу резулуауа дпбијених мпниуприндпм и 
псуалих ппдауака дпсуупних из друдих изгещуаја и наушне лиуераууре, изгрщи прпцену суепена удрпженпсуи 



Страна 5 of 51 

 

земљищуа пд хемијскпд задађеоа на пдабраним лпкацијама/мерним прпфилима за парамеуре пбухгаћене 
мпниуприндпм, у складу са Уредбпм п прпграму системскпг праћеоа квалитета земљишта, 
индикатприма за пцену ризика пд деградације земљишта и метпдплпгији за израду ремедијаципних 
прпграма (Службени гласник РС 88/2010).  

Приликпм пцене суепена удрпженпсуи земљищуа пд хемијскпд задађеоа мпрају се кприсуиуи дранишне, 
ремедијаципне и греднпсуи кпје мпду указауи на знашајну кпнуаминацију земљищуа за парамеуре пбухгаћене 
мпниуприндпм, кпридпгане у пднпсу на измерен садржај прданских мауерија и длине у узпрцима земљищуа, у 
складу са Уредбпм п прпграму системскпг праћеоа квалитета земљишта, индикатприма за пцену 
ризика пд деградације земљишта и метпдплпгији за израду ремедијаципних прпграма (Службени гласник 
РС 88/2010).  
Рпк изгршеоа: најкасније 31.12.2014. дпдине. 
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 Табела 2 – Опасне и штетне материје обухваћене мониторингом квалитета земљишта 
Напомене:  

  Узорковање земљишта неопходно је извршити на 30cm дубине  

  за корекцију граничних, ремедијационих и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта за параметре обухваћене 

мониторингом неопходно је одредити садржај органских материја и глине у узорцима земљишта  

 

Р.бр
. 

Локалитет 
Мерни 
профили 

Тешки  
метали 

PAH PCB Пестициди 
 

Минерална уља 

1 

Општинска 
депонија 
„Мочило“ у 
Бачком Петровцу 

5 

Cd, Cr,Cu,  
Ni, Pb, Zn, 
Hg, As 

Antracen, benzo(a)antracen, 
benzo(k)fluoranten, 
benzo(a)piren, krizen, 
fenantren, fluoranten, 
indeno(1,2,3-cd)piren, 
naftalen, benzo(g,h,i)perilen 

PCB 28, PCB 52, PCB 
101, PCB 118, PCB 
138, PCB 153, PCB 
180 

DDT, DDD, DDE, Aldrin, Dieldrin, 
Endrin, α-HCH, β-HCH, γ-HCH,  σ-
HCH,  Endosulfan,  Heptahlor,  
Heptahlorepoksid,  Atrazin 

Минерална уља 

2 

Општинска 
депонија у 
Сомбору 

5 Cd, Cr,Cu,  
Ni, Pb, Zn, 
Hg, As 

Antracen, benzo(a)antracen, 
benzo(k)fluoranten, 
benzo(a)piren, krizen, 
fenantren, fluoranten, 
indeno(1,2,3-cd)piren, 
naftalen, benzo(g,h,i)perilen 

PCB 28, PCB 52, PCB 
101, PCB 118, PCB 
138, PCB 153, PCB 
180 

DDT, DDD, DDE, Aldrin, Dieldrin, 
Endrin, α-HCH, β-HCH, γ-HCH,  σ-
HCH,  Endosulfan,  Heptahlor,  
Heptahlorepoksid,  Atrazin 

Минерална уља 

3 

Општинска 
депонија у 
Панчеву 

5 Cd, Cr,Cu,  
Ni, Pb, Zn, 
Hg, As 

Antracen, benzo(a)antracen, 
benzo(k)fluoranten, 
benzo(a)piren, krizen, 
fenantren, fluoranten, 
indeno(1,2,3-cd)piren, 
naftalen, benzo(g,h,i)perilen 

PCB 28, PCB 52, PCB 
101, PCB 118, PCB 
138, PCB 153, PCB 
180 

DDT, DDD, DDE, Aldrin, Dieldrin, 
Endrin, α-HCH, β-HCH, γ-HCH,  σ-
HCH,  Endosulfan,  Heptahlor,  
Heptahlorepoksid,  Atrazin 

Минерална уља 

4 

Општинска 
депонија у 
Вршцу 

5 Cd, Cr,Cu,  
Ni, Pb, Zn, 
Hg, As 

Antracen, benzo(a)antracen, 
benzo(k)fluoranten, 
benzo(a)piren, krizen, 
fenantren, fluoranten, 
indeno(1,2,3-cd)piren, 
naftalen, benzo(g,h,i)perilen 

PCB 28, PCB 52, PCB 
101, PCB 118, PCB 
138, PCB 153, PCB 
180 

DDT, DDD, DDE, Aldrin, Dieldrin, 
Endrin, α-HCH, β-HCH, γ-HCH,  σ-
HCH,  Endosulfan,  Heptahlor,  
Heptahlorepoksid,  Atrazin 

Минерална уља 

5 

Општинска 
депонија у Шиду 

5 Cd, Cr,Cu,  
Ni, Pb, Zn, 
Hg, As 

Antracen, benzo(a)antracen, 
benzo(k)fluoranten, 
benzo(a)piren, krizen, 
fenantren, fluoranten, 
indeno(1,2,3-cd)piren, 
naftalen, benzo(g,h,i)perilen 

PCB 28, PCB 52, PCB 
101, PCB 118, PCB 
138, PCB 153, PCB 
180 

DDT, DDD, DDE, Aldrin, Dieldrin, 
Endrin, α-HCH, β-HCH, γ-HCH,  σ-
HCH,  Endosulfan,  Heptahlor,  
Heptahlorepoksid,  Atrazin 

Минерална уља 

6 

Општинска 
депонија у Старој 
Пазови 

5 Cd, Cr,Cu,  
Ni, Pb, Zn, 
Hg, As 

Antracen, benzo(a)antracen, 
benzo(k)fluoranten, 
benzo(a)piren, krizen, 
fenantren, fluoranten, 
indeno(1,2,3-cd)piren, 
naftalen, benzo(g,h,i)perilen 

PCB 28, PCB 52, PCB 
101, PCB 118, PCB 
138, PCB 153, PCB 
180 

DDT, DDD, DDE, Aldrin, Dieldrin, 
Endrin, α-HCH, β-HCH, γ-HCH,  σ-
HCH,  Endosulfan,  Heptahlor,  
Heptahlorepoksid,  Atrazin 

Минерална уља 
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4. ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ 
Ога кпнкурсна дпкуменуација НЕ садржи уехнишку дпкуменуацију и планпге. 

5. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

5.1 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ 
Прагп на ушещће у ппсуупку предмеуне јагне набагке има ппнуђаш кпји испуоага пбагезне услпге за ушещће у 
ппсуупку јагне набагке дефинисане шл. 75. Закпна, и уп: 

1.Да је редисурпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редисуар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
Закпна);  

Извпд из регистра надлежнпг пргана; 
Дпказ: Изгпд из редисура Аденције за пригредне редисуре, пднпснп изгпд из редисура надлежнпд Пригреднпд 
суда, 
Прдан надлежан за издагаое:  
-Аденција за пригредне редисуре (за прагна лица и предузеунике) и 
-Пригредни суд (за прагна лица и друде субјекуе за кпје није надлежан друди прдан) 

2.Да пн и оедпг закпнски засуупник није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прпуиг пригреде, кригишна дела прпуиг жигпуне 
средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа миуа, кригишнп делп прегаре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна); 

Пптврда надлежнпг суда или надлежне пплицијске управе МУП-а 
Дпказ: Прагна лица:  
а) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереоe пснпгнпд суда на шијем ппдрушју се налази седищуе 
дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищуе предсуагнищуга или пдранка суранпд прагнпд лица, кпјим се 
ппугрђује да прагнп лице није псуђиганп за кригишна дела прпуиг пригреде, кригишна дела прпуиг жигпуне 
средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа миуа, кригишнп делп прегаре;  
б) Изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа за прданизпгани криминал Вишед суда у Бепдраду, кпјим 
се ппугрђује да прагнп лице није псуђиганп за некп пд кригишних дела прданизпганпд криминала; 
г) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге МУП-а, кпјим се ппугрђује 
да закпнски засуупник ппнуђаша није псуђиган за кригишна дела прпуиг пригреде, кригишна дела прпуиг 
жигпуне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа миуа, кригишнп делп прегаре и некп пд кригишних 
дела прданизпганпд криминала (захуег се мпже ппднеуи према месуу рпђеоа или према месуу пребигалищуа 
закпнскпд засуупника). Укпликп ппнуђаш има гище закпнских засуупника дужан је да дпсуаги дпказ за сгакпд пд 
оих. 
Прдан надлежан за издагаое:  
- изгпд из казнене егиденције пснпгнпд суда и гишед суда на шијем ппдрушју је садищуе дпмаћед прагнпд 
лица, пднпснп седищуе предсуагнищуга или пдранка суранпд прагнпд лица, 
- изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа (за прданизпгни криминал) Вишед суда у Бепдраду,  
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 
- угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге МУП-а за закпнскпд  засуупника (захуег се 
мпже ппднеуи према месуу рпђеоа, али и према месуу пребигалищуа), 
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда; 
 

3.Да му није изрешена мера забране пбагљаоа делаунпсуи, кпја је на снази у греме пбјагљигаоа ппзига за 
ппднпщеое ппнуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна); 

Пптврда надлежнпг суда или надлежнпг пргана за регистрацију привредних субјеката; 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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Дпказ: Прагна лица:  
Ппугрде пригреднпд и прекрщајнпд суда да му није изрешена мера забране пбагљаоа делаунпсуи, или 
ппугрда Аденције за пригредне редисуре да кпд упд прдана није редисурпганп, да му је кап пригреднпм 
друщугу изрешена мера забране пбагљаоа делаунпсуи, кпја је на снази у греме пбјаге ппзига за ппднпщеое 
ппнуда; 
Прдан надлежан за издагаое:  
- пригредни суд према седищуу прагнпд лица и 
- прекрщајни суд према седищуу прагнпд лица или  
- Аденција за пригредне редисуре 
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда и мпра бити издат накпн пбјагљигаоа 
ппзига за ппднпшеое ппнуда и и да није изречена мера кпја је на снази у греме пбјагљигаоа ппзига; 

4. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са прпписима Републике Србије 
или суране држаге када има седищуе на оенпј уериуприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна); 

Пптврда надлежнпг ппрескпг пргана и прганизације за пбавезнп спцијалнп псигураое или пптврда 
надлежнпг пргана да се ппнуђач налази у ппступку приватизације 
Дпказ: Прагнп лице: 
- Угереое Ппреске упраге Минисуарсуга финансија и пригреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 
- угереое надлежне упраге лпкалне сампупраге да је измирип пбагезе пп пснпгу изгпрних лпкалних јагних 
прихпда  
- или ппугрду Аденције за пригауизацију да се ппнуђаш налази у ппсуупку пригауизације, 
Прдан надлежан за издагаое:  
- Република Србија – Минисуарсугп финансија – Ппреска упрага Редипнални 
ценуар__________________________филијала/експпзиуура - _____________према месуу седищуа ппрескпд 
пбгезника прагнпд лица, пднпснп према пребигалищуу физишкпд лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсуи за 
уугрђигаое и наплауу пдређена грсуе јагнпд прихпда и 
-Град, пднпснп ппщуина – драдска, пднпснп ппщуинска ппреска упрага према месуу седищуа ппрескпд 
пбгезника прагнпд лица, пднпснп према пребигалищуу физишкпд лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсуи за 
уугрђигаое и наплауу пдређене грсуе јагнпд прихпда, 
Дпказ не мпже вити старији пд дга месеца пре птгараоа  ппнуда; 
Наппмена: 
Укпликп лпкална (ппщуинска) ппреска упрага у сгпјпј ппугрди нагеде да се дпкази за пдређене изгпрне 
лпкалне јагне прихпде прибагљају и пд друдих лпкалних прдана/прданизација/усуанпга ппнуђаш је дужан да 
уз ппугрду лпкалне ппреске упраге прилпжи и ппугрде псуалих лпкалних прдана/прданизација/усуанпга. 

5) има гажећу дпзгплу за пбагљаое пддпгарајуће делаунпсуи, издауу пд суране надлежнпд прдана, акп је 
уакга дпзгпла предгиђена ппсебним прпписпм (шлан 75. суаг 1. уашка 5)  Закпна п јагним набагкама) 

Дпказ: Такга дпзгпла није предгиђена ппсебним прпписим. 
 

6.Ппнуђаш је дужан да при сасуагљаоу сгпје ппнуде изришиуп нагеде да је ппщупгап пбагезе кпје прпизлазе 
из гажећих прпписа п защуиуи на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защуиуи жигпуне средине, кап и да 
дарануује да је ималац прага инуелекууалне сгпјине (чл. 75. ст. 2. Закпна). 

Пптписан и пверен Пбразац изјаве на пснпву чл. 75. став 2. ЗЈН 

Дпказ: Ппуписан п пгерен Oбразац изјаге. Изјага мпра да буде ппуписана пд  суране пглащћенпд лица 
ппнуђаша и пгерена пешаупм. Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача, Изјага мпра биуи ппуписана пд суране 
пглащћенпд лица сгакпд ппнуђаша из друпе ппнуђаша и пгерена пешаупм.  
  

Пбагезни услпги из чл. 75. Закпна п јагним набагкама за предузетнике кап ппнуђаче или ппднпсипце 
пријага – нису примеоиги за предметну јагну набагку 
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Пбагезни услпги из чл. 75. Закпна п јагним набагкама за физичка лица кап ппнуђаче или ппднпсипце 

пријага – нису примеоиги за  предметну јагну набагку 

 

 

 

 

5.2 ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
Ппнуђаш кпји ушесугује у ппсуупку предмеуне јагне набагке, мпра испуниуи   дпдатне услпге за ушещће у 
ппсуупку јагне набагке, дефинисане шл. 76. Закпна, пднпснп дпказауи да распплаже дпгпљним финансијским, 
ппслпгним, уехнишким и кадрпгским капациуеупм:  

 1. Финансијски и ппслпгни капацитет 

 
Дпказ да ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским и ппслпгним капациуеупм:  

 
Финансијски капациуеу: 

 Изгещуај п бпниуеуу за јагне набагке БОН-ЈН или Биланс суаоа и Биланс успеха са мищљеоем пглащћенпд 
регизпра за преухпдне ури пбрашунске дпдине (2011, 2012 и 2013.) и 

 Ппугрда Нарпдне банке Србије да нема дана неликгиднпсуи у перипду пд 6 месеци пре пбјагљигаоа ппзига 
за ппднпщеое ппнуда (Ордан надлежан за издагаое Ппугрде п брпју дана неликгиднпсуи је НБС - Дирекција 
за редисуре и принудну наплауу-Одељеое за принудну наплауу-Одсек за пријем пснпга и налпда принудне 
наплауе Крадујегац, Бранка Радишегића 16), 

 Неппхпдан финансијски капациуеу: у ппдледу неппхпднпд финансијскпд капациуеуа неппхпднп је да је 
ппнуђаш за преухпдне ури пбрашунске дпдине (2011, 2012 и 2013. дпдина) имап укупне прихпде у гисини 
изнпса за кпји се спрпгпди јагна набагка - исказ п ппнуђашегим укупним прихпдима пд услуда на кпје се 
удпгпр п јагнпј набагци пднпси за преухпдне ури пбрашунске дпдине (2011, 2012 и 2013).  

Наппмена: Укпликп ппнуђаш у смислу шлана 37. Закпна п рашунпгпдсугу и регизији  („Сл. дласник РС“ бр. 46/06 
и 111/09) нема пбагезу да грщи регизију финансијских изгещуаја, Биланс суаоа и Биланс успеха мпже 
дпсуагиуи без мищљеоа пглащћенпд регизпра.     

2. ТЕХНИЧКИ И КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ 

а) ппис ппнуђачеге техничке ппремљенпсти, мера за пбезбеђигаое кгалитета и капацитета за 
истражигаое и разгпј: 
Списак уехнишких капациуеуа - ппреме пгерен пд суране пглащћенпд лица (пппуоен пбразац бр. 8);  
б) Изјага п кључнпм техничкпм пспбљу и друдим експертима кпји раде за ппнуђача, кпји ће биуи пддпгпрни 

за изгрщеое удпгпра, кап и п лицима пддпгпрним за кпнурплу кгалиуеуа услуде (пбразац бр. 9); 

г) ппис услуда кпје ће ппнуђач пружити: 
Технишки предлпд кпји деуаљнп пписује какп ће ппнуђаш изгрщиуи захуегане задауке укпликп му се дпдели 

удпгпр, са следећим елеменуима: 

 Предлпд мерних месуа/уашака (са кппрдинауама) на лпкацијама дефинисаним пбухгаупм мпниупринда 

 Меупдплпдија узпркпгаоа (нашин узпркпгаоа и ппсуупаое са узпрцима) 

 Меупдплпдија хемијских анализа (припрема и ппсуупаое са узпрцима, меупде анализе пп ппјединашним 

парамеурима са мернпм несидурнпщћу и драницпм деуекције) 

 Меупдплпдија пбраде и приказа резулуауа 

 Андажпгаое кљушних експерауа и уехнишкпд пспбља 
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д) декларација п усадлашенпсти, пптгрда, акредитација и друди резултати пцеоигаоа усадлашенпсти према 
суандардима и српдним дпкуменуима за пцеоигаое усадлащенпсуи или билп кпје друдп пддпгарајуће 
средсугп кпјим ппнуђаш дпказује усадлащенпсу ппнуде са уехнишкпм спецификацијпм или суандардима: 

 

 Ппнуђаш мпра да ппседује Серуификау п акредиуацији са Рещеоем п пбиму акредиуације кпјим се 

ппугрђује да ппнуђаш задпгпљага захуеге суандарда за пбагљаое ппслпга узпркпгаоа и хемијских 

испиуигаоа кгалиуеуа земљищуа; 

Предлед сгих дпказа кпјима се дпказује испуоенпсу услпга за ушещће у ппсуупку јагне набагке са упуусугпм 
п прибагљаоу – садржани су у пбрасцу за пцену испуоенпсуи услпга кпји је деп кпнкурсне дпкуменуације. 
 

Дпкази из уашке 1) и 2,) кпји се пднпсе на финансијски и ппслпгни капациуеу, кап и на уехнишки и кадрпгски 

капациуеу, не мпду биуи суарији пд дга месеца пре пугараоа ппнуда.   

 
 

ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 Услпги из чл. 80. Закпна п јагним набагкама кпје мпра да испуни ППДИЗВПЂАЧ 

 
 

1. Акп ппнуђаш у ппнуди нагеде да ће делимишнп изгрщеое набагке ппгериуи ппдизгпђашу, дужан је да 
нагеде назиг ппдизгпђаша, а укпликп удпгпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, уај ппдизгпђаш ће 
биуи нагеден у удпгпру. 
 

 Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захуег, пмпдући присууп кпд ппдизгпђаша ради уугрђигаоа 

испуоенпсуи услпга. 

 Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем, ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаша дпсуаги дпказе п 
испуоенпсуи пбагезних услпга  из шлана 75. суаг 1. уаш. 1) дп 4) Закпна п јагним набагкама, а дпказ п 
испуоенпсуи услпга из шлана 75. суаг 1. уашка 5) исупд Закпна, за деп набагке кпји ће ппнуђаш изгрщиуи 
прекп ппдизгпђаша.   

2. Акп је за изгрщеое дела јагне набагке шија греднпсу не прелази 10% укупне греднпсуи јагне набагке 
ппуребнп испуниуи пбагезан услпг из шлана 75. суаг 1. уашка 5) Закпна п јагним набагкама ппнуђаш мпже 
дпказауи испуоенпсу упд услпга прекп ппдизгпђаша кпјем је ппгерип изгрщеое упд дела набагке. 
Наппмена: Нарушилац задржага прагп да дпдауне услпге из шл. 76. Закпна п јагним набагкама пдреди за 
ппдизгпђаша укпликп је уп ппуребнп. 

 Ппнуђаш, пднпснп дпбагљаш у ппупунпсуи пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппсуупка јагне 

набагке, пднпснп за изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша. 

 Нарушилац мпже на захуег ппдизгпђаша и дде прирпда предмеуа набагке уп дпзгпљага пренеуи дпспела 

ппуражигаоа дирекунп ппдизгпђашу, за деп набагке кпја се изгрщага прекп упд ппдизгпђаша. У упм 

слушају нарушилац је дужан да пмпдући дпбагљашу да придпгпри акп ппуражигаое није дпспелп. 

 Дпбагљаш не мпже андажпгауи кап ппдизгпђаша лице кпје није нагеп у ппнуди, у супрпунпм нарушилац ће 

реализпгауи средсугп пбезбеђеоа и раскинууи удпгпр, псим акп би раскидпм удпгпра нарушилац 

преурпеп знауну щуеуу. У пгпм слушају нарушилац је дужан да пбагесуи прданизацију надлежну за защуиуу 

кпнкуренције. 

 Дпбагљаш мпже андажпгауи кап ппдизгпђаша лице кпје није нагеп у ппнуди, акп је на сурани ппдизгпђаша 

накпн ппднпщеоа ппнуде насуала урајнија несппспбнпсу плаћаоа, акп уп лице испуоага сге услпге 

пдређене за ппдизгпђаша и укпликп дпбије преухпдну садласнпсу нарушипца. 

 
Ппнуђаш псуаје у искљушигпј пбагези и пддпгпрнпсуи за изгрщеое удпгпрне пбагезе. 
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ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

Услпги из чл. 81. Закпна п јагним набагкама кпје мпра да испуни сгаки пд ппнуђача из друпе ппнуђача 
 

 Ппнуду мпже ппднеуи друпа ппнуђаша. 

 Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша ппнуђаш је дужан да за сгакпд шлана друпе дпсуаги нагедене 
дпказе да испуоага услпге из шлана 75. суаг 1. уаш. 1) дп 4), а дпказ из шлана 75. суаг 1. уаш. 5) Закпна, 
дужан је да дпсуаги ппнуђаш из друпе ппнуђаша кпјем је ппгеренп изгрщеое дела навагке за кпји је 
неппхпдна испуоенпсу упд услпга.  
 

 Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша, мпра да испуни пбагезне 

услпге из шлана 75. суаг 1. уаш. 1) дп 4) Закпна п јагним набагкама. 

 Дпдауне услпге друпа ппнуђаша испуоага заједнп.  

 Услпге из шлана 75. суаг 1. уаш. 5 Закпна, дпжан је да испуни ппнуђаш из друпе ппнуђаша кпјем је ппгеренп 

изгрщеое дела набагке за кпји је неппхпдна испуоенпсу упд услпга. 

 Ппнуђаш је дужан да при сасуагљаоу ппнуде изришиуп нагеде да је ппщупгап пбагезе кпје прпизилазе из 

гажећих прпписа п защуиуи на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защуиуи жигпуне средине, кап и да 

дарануује да је ималац прага инуелекууалне сгпјине (шл. 75. су. 2 Закпна). 

 Сасуагни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу 
пбагезују на изгрщеое јагне набагке и кпјим се пдређује шлан друпе кпји ће биуи нпсилац ппсла, пднпснп 
кпји ће ппднеуи ппнуду и кпји ће засуупауи друпу ппнуђаша пред нарушипцем.  

 Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу.    

  
Дпкази п испуоенпсуи  услпга мпду се дпсуагљауи у непгереним кппијама, а нарушилац мпже пре дпнпщеоа 
пдлуке п дпдели удпгпра да захуега пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпгу изгещуаја кпмисије за јагну навагку 
пцеоена кап најппгпљнија, да дпсуаги на угид придинал или пгерену кппију сгих или ппјединих дпказа.   
  Акп ппнуђаш у псуагљенпм, примеренпм рпку кпји не мпже виуи краћи пд пеу дана, не дпсуаги на угид 
придинал или пгерену кппију уражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдвиуи кап неприхгауљигу. 
 На пснпгу шлана 78. суаг 5. и шлана 79. суаг 5. ЗЈН лице уписанп у редисуар ппнуђаша није дужнп да 
приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказује испуоенпсу пбагезних услпга (шлан 75. суаг.1. уаш.1. дп 4. ЗЈН), 
пднпснп Нарушилац не мпже пдбиуи кап неприхгауљигу ппнуду зауп щуп не садржи даказе пдређене ЗЈН или 
Кпнкурснпм дпкуменуацијпм, акп је ппнуђаш нагеп у ппнуди инуернеу сураницу на кпјпј су уражени ппдаци 
јагнп дпсуупни. Ппнуђач има пбавезу да у свпјпј ппнуди јаснп наведе да се налази у регистру ппнуђача, 
укпликп на тај начин жели да дпкаже испуљенпст услпва из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) ЗЈН.  

Укпликп је дпказ п испуоенпсуи услпга елекурпнски дпкумену, ппнуђаш дпсуагља кппију елекурпнскпд 
дпкуменуа у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује елекурпнски дпкумену, псим укпликп 
ппднпси елекурпнску ппнуду када се дпказ дпсуагља у изгпрнпм елекурпнскпм пблику. У предмеунпм 
ппсуупку и јагнпј набагци не спрпгпди се елекурпнска лициуација. 

 Акп ппнуђаш има седищуе у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су дпкуменуи кпјима 
ппнуђаш дпказује испуоенпсу уражених услпга издауи пд суране надлежних прдана уе држаге. 

Акп ппнуђаш није мпдап да прибаги уражена дпкуменуа у рпку за ппднпщеое ппнуде, збпд упда щуп пна 
дп уренуука ппднпщеоа ппнуде нису мпдла биуи издауа пп прпписима држаге у кпјпј ппнуђаш има седищуе и 
укпликп уз ппнуду прилпжи пддгарајући дпказ за уп, нарушилац ће дпзгплиуи ппнуђашу да накнаднп дпсуаги 
уражена дпкуменуа у примеренпм рпку. 
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На пснпгу шлана 79. суаг 9. акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищуе не издају дпкази из шлана 77. 
ЗЈН, ппнуђаш мпже, умесуп дпказа, прилпжиуи сгпју писану изјагу, дауу ппд кригишнпм и мауеријалнпм 
пддпгпрнпщћу пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим надлежним 
прданпм уе држаге (пбразац изјаге шини сасуагни деп кпнкурсне дпкуменуације). 
 Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагесуи нарушипца п билп кпјпј прпмени у гези са 
испуоенпщћу услпга из ппсуупка јагне набагке, кпја насуупи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа 
удпгпра, пднпснп упкпм гажеоа удпгпра п јагнпј набагци и да је дпкуменуује на прпписани нашин. 
 Тексу изјаге п ппщупгаоу пбагеза из шлана 75. суаг 2 ЗЈН: 
ппнуђаш је у пбагези да дпсуаги уз ппнуду ппуписану и пгерену Изјагу п ппщупгаоу пбагеза из шлана 75. суаг 
2. Закпна п јагним набагкама, у супрпунпм ппнуда ће се пдбиуи кап неприхгауљига (Образац Изјаге шини 
сасуагни деп Кпнкурсне дпкуменуације). 
 Тексу изјаге укпликп се испуоенпсу услпга дпказује изјагпм из шлана 77. суаг 4. Закпна п јагним 
набагкама: 
с пбзирпм на уп да се не ради п спрпгпђеоу ппсуупка јагне набагке мале греднпсуи и предпгарашкпд ппсуупка 
из шлана 36. суаг 1. уаш. 2) – искљушига прага и 3) – хиунпсу ЗЈН шија је прпцеоена греднпсу маоа пд изнпса из 
шлана 39. суаг 1. ЗЈН (3.000.000,00 динара), Нарушилац не дефинище уексу изјаге у смислу шлана 77. суаг 4. ЗЈН. 

Прецизнп нагпђеое дпказа у слушају дпказигаоа испуоенпсуи услпга на нашин прпписан шланпм 77. 
суаг 5. Закпна п јагним набагкама:  
с пбзирпм на уп да се не ради п спрпгпђеоу ппсуупка из шлана 36. суаг 1. уаш. 4) дп 7) ЗЈН – дпдауне исппруке 
дпбара, дпдауне услуде или радпги, ппнуђаши у ликгидацији и набагке на рпбим берзама, Нарушилац није у 
пбагези да прецизнп нагеде дпказе у слушају дпказигаоа испуоенпсуи услпга на нашин прпписан шланпм 77. 
суаг 5. ЗЈН. 

Пбагештеое да ппнуђач није дужан да дпстагља дпказе кпји су јагнп дпступни на интернет 
страницама надлежних прдана и да нагеде кпји су тп дпкази: 
На пснпгу шлана 79. суаг 4. ЗЈН ппнуђаш није дужан да дпсуагља следеће дпказе кпји су јагнп дпсуупни на 
инуернеу сураницама надлежних прдана, и уп: 
 
 
1.  изгпд из редистра надлежнпд прдана: 

 изгпд из редисура АПР: http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search  

  
2. дпкази из члана 75. стаг 1. тачка 1) дп 4) ЗЈН 

 редисуар ппнуђаша: www.apr.gov.rs    

  

  
  

6. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 

Ппнуђаши мпрају испуоагауи сге услпге за ушещће у ппсуупку јагне набагке пдређене Закпнпм п јагним 
набагкама, а ппнуду у целини припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкуменуацијпм и ппзигпм.  
 
 
6.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Ппнуда се припрема и дпсуагља на српскпм језику, на пснпгу шлана 17. Закпна п јагним набагкама. 
У складу са шланпм 18. Закпна п јагним набагкама, ппнуда се мпже дпсуагиуи и на суранпм језику у делу кпји 
се пднпси на уехнишке каракуерисуике, кгалиуеу и уехнишку дпкуменуацију, и уп на ендлескпм језику. 
Нарушилац задржага прагп да, укпликп у ппсуупку предледа и пцене ппнуда уугрди да би деп ппнуде уребалп 

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search
http://www.apr.gov.rs/
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да буде прегеден на српски језик пдреди ппнуђашу примерен рпк у кпјем је дужан да изгрщи прегпд упд дела 
ппнуде. 
У слушају сппра релегануна је герзија ппнуде на српскпм језику. 
  
  
6.2. ДЕФИНИСАОЕ ППСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ППГЛЕДУ НАЧИНА НА КПЈИ ППНУДА МПРА БИТИ САЧИОЕНА 
  

 Ппсебни захуеги у ппдледу нашина на кпји ппнуда мпра биуи сашиоена: Ппнуда се сашиоага у писанпм 
пблику, у једнпм примерку, ппднпси се  неппсреднп или пууем ппщуе, на пбрасцу из Кпнкурсне дпкуменуације и 
мпра биуи јасна и недгпсмислена, шиукп пппуоена–пукуцана или написана непбрисигим масуилпм, и пгерена 
пешаупм и ппуписана пд суране пглащћенпд лица ппнуђаша (лице пглащћенп за засуупаое).   
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп прекп писарнице или пууем ппщуе у заугпренпј кпгеруи или кууији, 
заугпрену на нашин да се приликпм пугараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу уугрдиуи да се прги пуу пугара.  

Ппнуду дпсуагиуи на адресу: Ауупнпмна Ппкрајина Впјгпдина - Ппкрајински секреуаријау за урбанизам, 
драдиуељсугп и защуиуу жигпуне средине, Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина 16, са пбагезнпм назнакпм на 
лицу кпгеруе или кууије: „ Ппнуда за јагну набагку услуде мпнитприндa кгалитета жигптне средине у АП 

Впјгпдини у 2014. дпдини, пбликпгане у гише  гише ппсебних истпгрсних целина (ПАРТИЈА) ПД 1. ДП 3. И ТП ЗА 
ПАРТИЈУ 3 ______________  ЈН ПП 8/14 - НЕ ПТВАРАТИ”. Бладпгременпм ће се смаурауи сге ппнуде кпје суидну 
на адресу Нарушипца (буду примљене у писарницу Нарушипца – раднп греме писарнице је сгакпд раднпд дана 
– ппнедељак – пеуак пд 8 дп 16 шаспга)   дп 17. пктпбра.2014. дпдине  дп 12:00 часпга. 

Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпгеруи, пднпснп кууији у кпјпј се ппнуда налази, 
пбележиуи греме пријема и егиденуирауи брпј и дауум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда 
дпсуагљена неппсреднп Нарушилац ће ппнуђашу предауи ппугрду п пријему ппнуде. У ппугрди п пријему ппнуде 
Нарушилац ће нагесуи дуум и сау пријема ппнуде. 

Ппнуда кпју Нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је примљена 
пп исуеку дана и сауа дп кпјед се ппнуде мпду ппднпсиуи, смаураће се небладпгременпм. 

На пплеђини кпгеруе или на кууији нагесуи назиг и адресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгеруи је ппуребнп назнашиуи да се ради п друпи 

ппнуђаша и нагесуи назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.  
Пбагезна садржина ппнуде: 

1. Дпкази п испуоенпсуи пбагезних и дпдауних услпга из шлана 75. и 76. ЗЈН нагедене у делу 5.1. и 5.2. 
Кпнкурсне дпкуменуације; 

2. Образац ппнуде са уабеларним делпм ппнуде (пбразац бр. 1); 
- Образац ппщуи ппдаци п ппдизгпђашима укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизгпђашем или 
- Образац ппщуи ппдаци п сгакпм ппнуђашу из друпе ппнуђаша укпликп се ппднпси заједнишка ппнуда; 

3.  Мпдел удпгпра (пбразац бр. 2); 
4. Образац сурукууре ппнуђене цене (пбразац 3); 
5. Образац урпщкпга припреме ппнуда -самп акп је ппнуђаш имап урпщкпге нагедене у пбразцу и акп 

уражи оихпгу надпкнаду(пбразац 4); 
6. Образац изјаге п незагиснпј ппнуди (пбразац 5); 
7. Образац изјаге на пснпгу шл. 79. су. 9 ЗЈН (пбразац 6); 
8. Образац референу лисуе (пбразац бр. 7); 
9. Образац ппугрде (пбразац бр. 7А) 
10. Образац уехнишке ппремљенпсуи (пбразац бр. 8) 
11. Образац кадрпгске ппремљенпсуи (пбразац бр. 9) 
12. Образац изјаге на пснпгу шл. 75. суаг 2. ЗЈН (пбразац 10); 
13. Средсугп пбезбеђеоа бланкп сплп редисурпгана меница  

(менишнп пглащћеое/писмп, кппија депп карупна, кппија захуега за редисурацију менице кпји је 
пгерен пд суране ппслпгне банке);  
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Ппжељнп је да сги дпкуменуи ппднеуи уз ппнуду буду ппгезани уракпм у целини и запешаћени, уакп 
да се не мпду накнаднп убацигауи, пдсураоигауи или замеоигауи ппјединашни лисупги, пднпснп прилпзи, а 
да се гиднп не пщуеуе лисупги или пешау. 

Нашин пппуоагаоа пбразаца дауих у кпнкурснпј дпкуменуацији пднпснп ппдауака кпји мпрају биуи 
оихпг сасуагни деп: Ппнуда се сашиоага уакп щуп ппнуђаш уписује уражене ппдауке у пбрасце кпји су 
сасуагни деп Кпнкурсне дпкуменуације. Ппдаци кпји нису уписани у прилпжене пбрасце пднпснп ппдаци кпји 
су уписани мимп пбразаца неће се угажиуи, и уакга ппнуда ће се пдбиуи. 

Сге пбрасце пгерега и ппуписује лице пглащћенп за засуупаое. 
Испрагка дрещака у пппуоагаоу пбрасца ппнуде и друдих прилпжених пбразаца и изјага мпра се пгериуи 

иницијалима пспбе кпја је ппуписала ппнуду и пешаупм ппнуђаша. 
 АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО пглащћенп лице ппнуђаша ппуписује и пгерага пешаупм 

сге пбрасце дауе у Кпнкурснпј дпкуменуацији. 
 АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ пгалщћенп лице ппнуђаша ппуписује и пгерага 

пешаупм сге пбрасце дауе у кпнкурснпј дпкуменуацији. 
    АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА друпа ппнуђаша мпже да се ппредели 

да пбрасце дауе у Кпнкурснпј дпкумнеуацији ппуписују и пгерагају пешаупм сги ппнуђаши из друпе ппнуђаша или 
друпа ппнуђаша мпже да пдреди једнпд ппнуђаша из друпе кпји ће ппуписигауи и пгерагауи пешаупм пбрасце дауе 
у Кпнкурснпј дпкуменуацији (Сппразум), изузег Обрасца изјаге п незагиснпј ппнуди и Обрасца изјаге на пснпгу 
шлана 75. суаг 2. ЗЈН кпји мпрају биуи ппуписани и пгерени пешаупм пд суране сгакпд ппнуђаша из друпе ппнуђаша. 
У слушају да се ппнуђаши ппределе да један пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша ппуписује и пешаупм пгерага пбрасце 
из Кпнкурсне дпкуменуације (изузег дга нагедена) уп пиуаое уреба дефинисауи Сппразумпм кпјим се ппнуђаши 
из друпе ппнуђаша међуспбнп и према Нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне набагке, а кпји шини сасуагни деп 
заједнишке ппснуде схпднп шлану 81. ЗЈН, какп је уп и пбјащоенп у уашки 8) пгпд дела Кпнкурсне дпкуменуације. 

Мпдел удпгпра пппуоага се за на уп предгиђеним месуима, пгерага и ппуписује пд суране 
пглащћенпд лица ппнуђаша.  

Образац сурукууре цене пппуоага се на нашин предгиђен у склппу прилпда ппд назнакпм „упуусугп за 
пппуоагаое пбрасца сурукууре цене“. 

Ппнуда се даје за сге суагке из ппнуде у назнашеним кплишинама/парамеурима.  
Небладпгремене ппнуде, граћају се ппнуђашима, непугпрене.  
Ппнуда се смаура прихгауљигпм, акп ппнуђаш ппднесе дпказе п испуоенпсуи услпга кпји су нагедени 

у прилпду - пбагезни и дпдауни услпги кпнкурсне дпкуменуације кпје ппнуђаш мпра да испуни пп Упуусугу п 
нашину на кпји се дпказује испуоенпсу услпга.  

Ппнуђаш је пбагезан да пппуни сге суагке (елеменуе) у пбрасцу ппнуде. 
Акп ппнуђаш у псуагљенпм, примеренпм рпку кпји не мпже биуи краћи пд пеу дана, не дпсуаги на 

угид придинал или пгерену кппију уражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбиуи кап неприхгауљигу.   
      Обрасци у кпнкурснпј дпкуменуацији мпрају биуи испрагнп пппуоени, у супрпунпм ппнуда се пдбија 

кап неприхгауљига. 
  

 
6.3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА 
И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ ППДНЕТА, УКПЛИКП ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 
Ога набагка је пбликпгана пп паруијама, и уп: 

Партија 1 – услуда сисуемаускпд испиуигаоа нигпа нејпнизујућих зрашеоа у жигпунпј средини у 
нискпфрекгенунпм ппдрушју и АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пзнака из ОРН: 90711500 - праћеое суаоа 
жигпуне средине, псим у драђегинарсугу и 

Партија 2 – услуда сисуемаускпд испиуигаоа нигпа нејпнизујућих зрашеоа у жигпунпј средини у 
гисикпфрекгенунпм ппдрушју у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пзнака из ОРН: 90711500 -  праћеое суаоа 
жигпуне средине, псим у драђегинарсугу, 
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Партија 3 – услуда сисуемаускпд праћеоа кгалиуеуа неппљппригреднпд земљищуа у АП Впјгпдини у 
2014. дпдини, пзнака из ОРН: 90732600 - мереое и праћеое задађеоа земљищуа;  
а пга кпнкурсна дпкуменуација се пднпси на ПАРТИЈУ 3 -  услуда систематскпд праћеоа кгалитета 
непљппригреднпд земљишта у АП Впјгпдини у 2014. дпдини. 
Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за сге паруије пд 1. дп 3. или самп за ппједине паруије. 
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди нагеде да ли се ппнуда пднпси на целпкупну набагку или самп на пдређене 
паруије. 
У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за сге уири паруије, пна мпра биуи ппднеуа уакп да се мпже пцеоигауи 
за сгаку паруију ппсебнп. 
Ппнуда за сгаку партију ппднпси се ппсебнп, у засебнпј кпгерти или кутији са јасним назнакама на кпју 
партију се ппнуда пднпси. На кпгерти или кутији у кпјпј се ппднпси ппнуда пбагезнп назначити „Ппнуда ЈН 
ПП 8/2014 – Партија ____________________(нагести брпј и назиг партије)“ и прилпжити тражену 
дпкументацију.  
Ппнуђаш кпји ппднпси ппнуде за сге паруије, дпказе п испуоенпсуи услпга из шлана 75. суаг 1. уашка пд 1) дп 4) 
ЗЈН, дпсуагља уз сгаку ппнуду, кап и дпказ из шл. 75. суаг 1. уашка 5) да има гажећу дпзгплу надлежнпд прдана 
за пбагљаое делаунпсуи кпја је предмеу јагне набагке, акп је уакга дпзгпла предгиђена ппсебним прпписпм.   
 
6.4. ППНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Ппнуде са гаријануама нису дпзгпљене. 
  
6.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87.СТАВ 6. ЗАКПНА 
  

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду на нашин кпји 
је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкуменуа накнаднп дпсуагља.  
Ппнуђаш мпже измениуи и дппуниуи или ппгући сгпју ппнуду ппсле ппднпщеоа исуе ппд услпгпм да 

Нарушипцу дпсуаги писанп пбагещуеое п изменама и дппунама ппнуде, укљушујући замену или ппглашеое 
ппнуде, пре крајоед рпка прпписанпд за дпсуагу ппнуда. 

Измену, дппуну или пппзиг ппнуде уреба дпсуагиуи на адресу нарушипца: Ауупнпмна Ппкрајина 
Впјгпдина – Ппкрајински секреуаријау за урбанизам, драдиуељсугп и защуиуу жигпуне средине Нпги Сад, 
Булегар Михајла Пупина 16, Нпги Сад, са назнакпм: 
 „ИЗМЕНА ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - услуда сисуемаускпд праћеоа кгалиуеуа неппљппригреднпд 
земљищуа у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, ЈН ОП бр. 8/ 14, - НЕ ПТВАРАТИ” или 
„ДППУНА ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  - услуда сисуемаускпд праћеоа кгалиуеуа неппљппригреднпд 
земљищуа у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, ЈН ОП бр. 8/ 14  - НЕ ПТВАРАТИ” или 
„ПППЗИВ ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  - услуда сисуемаускпд праћеоа кгалиуеуа неппљппригреднпд земљищуа 
у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, ЈН ОП бр. 8/ 14, - НЕ ПТВАРАТИ” или  
„ИЗМЕНА И ДППУНА ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - услуда сисуемаускпд праћеоа кгалиуеуа неппљппригреднпд 
земљищуа у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, ЈН ОП бр. 8/ 14 - НЕ ПТВАРАТИ”.  
На пплеђини кпгеруе или на кууији нагесуи назиг и адресу ппнуђаша.  

У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгеруи је ппуребнп назнашиуи да се ради п друпи 
ппнуђаша и нагесуи назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Пп исуеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппгуше ниуи да меоа сгпју ппнуду. 
 У перипду између исуека рпка за ппднпщеое ппнуда и исуека рпка гажеоа ппнуде, не мпду се грщиуи 
никакге измене и дппуне ппнуда. Оппзиг (ппглашеое) ппнуде у упм перипду има за ппследицу наплауу 
средсуга пбезбеђеоа за пзбиљнпсу ппнуде. 
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6.6.  ПБАВЕШТЕОЕ ДА ППНУЂАЧ КПЈИ ЈЕ САМПСТАЛНП ППДНЕП ППНУДУ НЕ МПЖЕ ДА УЧЕСТВПВУЈЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ППНУДА   
 Ппнуђаш мпже ппднеуи самп једну ппнуду у пкгиру једне парује.  
      Ппнуђаш кпји је сампсуалнп ппднеп ппнуду у пкгиру једне паруије не мпже исупгременп да ушесугује у 
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизгпђаш, ниуи исуп лице мпже ушесугпгауи у гище заједнишких ппнуда. 
     У пбразцу ппнуде за сгаку паруију ппнуђаш нагпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да лп 
ппнуду ппднпси сампсуалнп, или кап заједнишку ппнуду друпе ппнуђаша, или ппднпси ппнуду са 
ппдизгпђашем.  
     Нарушилац је дужан да пдбије сге ппнуде кпје су ппднеуе супрпунп забрани из преухпднпд суага пге 
ппдуашке (суаг 4. шлана 87. ЗЈН) . 
 
6. 7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ  
 

 Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде  нагеде да ппнуду 
ппднпси са ппдизгпђашем, прпценау укупне греднпсуи набагке кпји ће ппгериуи ппдизгпђашу,  а кпји не мпже 
биуи гећи пд 50%, кап и деп предмеуа набагке кпји ће изгрщиуи прекп ппдизгпђаша.  

Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде нагпди назиг и седищуе ппдизгпђаша, укпликп ће делимишнп изгрщеое 
набагке ппгериуи ппдизгпђашу.  

Укпликп удпгпр п јагнпј набагци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са 
ппдизгпђашем, уај ппдизгпђаш ће биуи нагеден и у удпгпру п јагнпј набагци.  

Ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаше дпсуаги дпказе п испуоенпсуи пбагезних услпга из шл. 75. суаг 1. 
уашка 1) дп 4)  Закпна п јагним набагкама, а дпказе п испуоенпсуи услпга из шл. 75. суаг 1. уашка 5) исупд закпна за 
набагке кпје ће иугрщиуи прекп ппдизгпђаша. Акп је за изгрщеое дела јагне набагке шија греднпсу не прелази 
10% укупне греднпсуи јагне набагке ппуребнп испуниуи пбагезни услпг из шлана 75. суаг 1. уалшка 5) ЗЈН, 
ппнуђаш мпже дпказауи испуоенпсу упд услпга прекп ппдизгпђаша кпјем је ппгерип изгрщеое упд дела набагке. 

Дпдауне услпге ппдизгпђаш испуоага на исуи нашин кап и ппнуђаш. 
Ппнуђаш у ппупунпсуи пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппсуупка јагне набагке, пднпснп 

изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.  
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захуег, пмпдући присууп кпд ппдизгпђаша, ради уугрђигаоа 

испуоенпсуи уражених услпга. 
Ппнуђаш, пднпснп дпбагљаш у ппупунпсуи пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппсуупка јагне 

набагке, пднпснп за изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша. 
Дпбагљаш не мпже андажпгауи кап ппдизгпђаша лице кпје није нагеп у ппнуди, у супрпунпм Нарушилац 

ће реализпгауи средсугп пбезбеђеоа и раскинууи удпгпр, псим акп би раскидпм удпгпра нарушилац преурпеп 
знауну щуеуу. У упм слушају Нарушилац је дужан да пбагесуи прданизацију надлежну за защуиуу кпнкуренције. 

Дпбагљаш мпже андажпгауи кап ппдизгпђаша лице кпје није нагеп у ппнуди, акп је на сурани ппдизгпђаша 
накпн ппднпщеоа ппнуде насуала урајнија несппспбнпсу плаћаоа, акп уп лице испуоага сге услпге пдређене за 
ппдизгпђаша и укпликп дпбије преухпдну садласнпсу Нарушипца. 

Нарушилац мпже на захуег ппдизгпђаша и дде прирпда предмеуа набагке уп дпзгпљага пренеуи дпспела 
ппуражигаоа дирекунп ппдизгпђашу, за деп набагке кпја се изгрщага прекп упд ппдизгпђаша, у кпм слушају је 
нарушилац дужан да пмпдући дпбагљашу да придпгпри акп ппуражигаое није дпспелп. У упм смислу ппуребнп је 
да се ппдизгпђаш пбрауи Нарушипцу писменим захуегпм, а Нарушилац ће у рпку пд 3 дана пд дана пријема 
захуега упууиуи дппис ппнуђашу да се у даљем рпку пд 3 дана писменп изјсни да ли је придпгпр ппуражигаоа 
дпспеп и да егенууалнп да придпгпр. Накпн пддпгпра ппнуђаша Нарушилац ће дпнеуи пддпгарајућу пдлуку.Ога 
прагила ппсуупаоа не ууишу на пддпгпрнпсу дпбагљаша. 

 
6.8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА (СППРАЗУМ КАП САСТАВНИ ДЕП ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ) 
 

 Ппнуду мпже ппднеуи друпа ппнуђаша. 
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  Сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша мпра да испуни пбагезне услпге из шлана 75. суаг 1. уаш. 1) дп 4) и суаг 
2. ЗЈН, а услпг из шлана 75. суаг 1. уашка 5) ЗЈН дужан је да испуни ппнуђаш кпјем је ппгеренп изгрщеое дела 
набагке за кпји је неппхпдна испуоенпсу упд услпга. 

Дпдауне услпге из шлана 76. ЗЈН шланпги друпе ппнуђаша испуоагају заједнп. 
У складу са шланпм 81. суаг 4. ЗЈН, сасуагни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе 

међуспбнп и према Нарушипцу, пбагезују на изгрщеое јагне набагке (Сппразум п заједничкпм извршеоу јавне 
набавке), а кпји пбагезнп садржи ппдауке п: 

1) шлану друпе кпји ће биуи нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднеуи ппнуду и кпји ће засуупауи друпу 
ппнуђаша пред нарушипцем; 

2) ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша ппуписауи удпгпр; 
3) ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша дауи средсугп пбезбеђеоа; 
4) ппнуђашу кпји ће издауи рашун; 
5) рашуну на кпји ће биуи изгрщенп плаћаое; 
6) пбагезема сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша за изгрщеое удпгпра. 
Сппразумпм се уређују и питаое кп пптписује пбрасце из Кпнкрсне дпкумнетације у смислу навпда у 

тачки 5.2 дела Кпнкурсне дпкументације. 
Нарушилац не мпже пд друпе ппнуђаша да захуега да се ппгезују у пдређени прагни пблик какп би мпдли 

да ппднесу заједнишку ппнуду. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
У ппнуди је ппуребнп нагесуи имена и пддпгарајуће прпфесипналне кгалификације лица кпја ће биуи 

пддпгпрна за изгрщеое удпгпра. 
 
6.9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА , ГАРАНТНИ РПК , КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ  
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ 

 
Ппнуда се смаура прихгауљигпм: акп је бладпгремена, кпју нарушилац није пдбип збпд биуних 

недпсуауака, кпја је пддпгарајућа, кпја не пдранишага, ниуи услпгљага прага нарушипца или пбагезе ппнуђаша 
и кпја не прелази изнпс прпцеоене греднпсуи јагне нанагке. 

Ппнуђена услуда мпра у сгим аспекуима пддпгарауи захуегима нарушипца и задауим уехнишким 
каракуерисуикама (спецификацијама).  

Ппнуда мпра да садржи сге елеменуе кпји су уражени у Кпнкурснпј дпкуменуацији, у упуусугу 
ппнуђашима и егенууалнп накнаднп ппслауим дпдауним пбјащоеоима. 

Ппнуда мпра да садржи и сге дпкуменуе и дпказе кпје је Нарушилац уражип какп би се уугрдила 
испуоенпсу пбагезних услпга и пценила пзбиљнпсу и кгалиуеу ппнуде. 

Приказ сурукууре урпщкпга мпра дпказигауи да цене у ппнуди ппкригају урпщкпге кпје ппнуђаш има у 
реализацији набагке. 

Ппнуђаш дпсуагља сге пппуоене, ппуписане пд суране пглащћенпд лица и пешаупм пгерене пбрасце 
кпје је Нарушилац уражип. 

Рпк изгрщеоа услуде: најкасније дп 31.12.2014.дпдине; 
Месуп изгрщеоа услуде: пдабране лпкације пбухгаћене мпниуприндпм кгалиуеуа неппљппригреднпд 

земљищуа  прецизиране су Кпнкурснпм дпкуменуацијпм у делу уехнишке спецификације у - Табели 1 – 
Лпкације пбухваћене  мпнитпрингпм квалитета неппљппривреднпг земљишта;    

Перипд и лпкације/прпфили мереоа:  мереоа ће се спрпгесуи једнпкраунп у 2014.д. на пдабраним 
лпкацијама/мерним прпфилима (Табела 1). Предлпд месуа узпркпгаоа са кппрдинауама мерних прпфила за 
сгаку ппјединашну лпкацију уреба да буде сасуагни деп Технишкпд предлпда Ппнуђаша и уугрдиће се на пснпгу 
уеренскпд пбиласка дефинисаних лпкација и прпцене мпдућих ууицаја Неппхпднп је да један мерни прпфил 
буде на ппзицији суаре деппније, пдн. на месуу дде је дпщлп дп минерализације, дпк псуали мерни прпфили 
мпрају биуи рагнпмернп расппређени пп пбпду деппније. 

Обухгау мпниупринда пп парамеурима: у Табели 2 дау је предлед специфишних парамеуара, ппасних и 
щуеуних мауерија, пбухгаћених мпниуприндпм пп дефинисаним лпкацијама и мерним прпфилима. 
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Меупде узпркпгаоа, ппсуупаое са узпрцима и меупде хемијских анализа:  
Меупде узпркпгаоа, ппсуупаое са узпрцима и меупде хемијских анализа кприщћене у мпниупринду 

мпрају биуи усклађене са релегануним SRPS/CEN/ISO суандардима или друдим наципналним или 
међунарпдним суандардима кпји ће псидурауи екгигаленуан наушни кгалиуеу и уппредигпсу ппдауака.  

Садржина изгещуаја: Ппнуђаш је дужан да дпсуаги кпнашни изгещуај (у дидиуалнпј и щуампанпј фпрми) 
са деуаљним резулуауима, најкасније дп 31.12.2014.д. Изгещуај мпра да садржи сге елеменуе прпписане 
суандардима за узпркпгаое, ппсуупаое са узпрцима и хемијске анализе земљищуа. Резулуауи мпрају 
укљушиуи базу ппдауака (excel уабеле) са резулуауима мереоа и друдим релегануним инфпрмацијама (дауум 
узпркпгаоа, брпј узпрака, нашин узпркпгаоа, уип примеоене хемијске анализе пп ппјединашним 
парамеурима са мернпм несидурнпщћу и драницпм деуекције, и псуале релегануне инфпрмације) кап и 
уумашеое резулуауа у складу са услпгима дефинисаним у уехнишкпј спецификацији уендерске дпкуменуације. 

Ппнуђаш је дужан да, у пкгиру кпнашнпд изгещуаја, на пснпгу резулуауа дпбијених мпниуприндпм и 
псуалих ппдауака дпсуупних из друдих изгещуаја и наушне лиуераууре, изгрщи прпцену суепена удрпженпсуи 
земљищуа пд хемијскпд задађеоа на пдабраним лпкацијама/мерним прпфилима за парамеуре пбухгаћене 
мпниуприндпм, у складу са Уредбпм п прпграму системскпг праћеоа квалитета земљишта, 
индикатприма за пцену ризика пд деградације земљишта и метпдплпгији за израду ремедијаципних 
прпграма (Службени гласник РС 88/2010).  

Приликпм пцене суепена удрпженпсуи земљищуа пд хемијскпд задађеоа мпрају се кприсуиуи дранишне, 
ремедијаципне и греднпсуи кпје мпду указауи на знашајну кпнуаминацију земљищуа за парамеуре пбухгаћене 
мпниуприндпм, кпридпгане у пднпсу на измерен садржај прданских мауерија и длине у узпрцима земљищуа, у 
складу са Уредбпм п прпграму системскпг праћеоа квалитета земљишта, индикатприма за пцену 
ризика пд деградације земљишта и метпдплпгији за израду ремедијаципних прпграма (Службени гласник 
РС 88/2010) 
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Мпдел удпгпра ппнуђаш мпра да пппуни, парафира сгаку сурану, суаги пешау и ппупис, 
шиме ппугрђује да се слаже са мпделпм удпгпра; 

Фикснпсу цене: цена је фиксна у динарима дп пкпншаоа удпгпра;     
Нашин плаћаоа услуде изгрщиће се на следећи нашин: 30% аганс, а псуауак 7 дана пп 

загрщеуку услуде, пднпснп пгеренпд рашуна за изгрщеое услуде;   
Рпкпги мпрају биуи прецизнп пдређени. Нарушилац неће прихгауиуи непрецизнп пдређене 
рпкпге кап щуп су нпр. (пдмах, пп дпдпгпру, пд – дп, и сл.); 

Рпк гажеоа ппнуде: 30 дана пд дана пугараоа ппнуда;  
 У слушају исуека рпка гажеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику зауражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка гажеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихгауи захуег за прпдужеое рпка 
гажеоа ппнуде не мпже меоауи ппнуду. 
 
6.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 

 
Валууа: греднпсу јагне набагке се исказује у динарима. 
Нашин на кпји мпра биуи нагедена и изражена цена у ппнуди: цена мпра биуи исказана у 

динарима на нашин уражен у пбразцу ппнуде, пднпснп са и без ппреза на дпдауу греднпсу, са 
урашунауим сгим урпщкпгима кпје ппнуђаш има у реализацији предмеуне јагне набагке, с уим да 
ће се за пцену ппнуде узимауи у пбзир цена без ппреза на дпдауу греднпсу. 

У пбразцу сурукууре цена нагпде се пснпгни елеменуи ппнуђене цене: цена (јединишна и 
укупна) са и без ПДВ –а. 

У слушају да у дпсуагљенпј ппнуди није назнашенп да ли је цена са ппрезпм или без ппреза, 
смаураће се садласнп Закпну п јагним набагкама, да је исуа дауа без ппреза.  

Цене кпје ппнуди ппнуђаш биће фиксне и упкпм изгрщеоа удпгпра и неће ппдледауи 
прпменама ни из какгпд разлпда.  

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппсуупиуи у складу са 
шланпм 92. Закпна. 

Акп ппнуђена цена укљушује угпзну царину и друде дажбине, ппнуђаш је дужан да уај деп 
пдгпјенп искаже у динарима. 

 
  
  
6.11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП 
ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ, А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ 
УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КПД КПЈИХ ЈЕ ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ 
ППНУДЕ ПБЈАВЉЕН НА СТРАНПМ ЈЕЗИКУ 
 
 Ппдаци п ппреским пбагезама – назиг држагнпд прдана: Ппреска упрага (Минисуарсугп 
финансија), адреса: Саге Мащкпгића 3-5, Бепдрад, инуернеу адреса: www.poreskauprava.gov.rs 
Ппсредсугпм Ппреске упраге мпду се дпбиуи испрагне инфпрмације п адресама и кпнуаку 
уелефпну прдана или службе уериупријалне ауупнпмије или лпкалне сампупраге п ппреским 
пбагезама кпје админисурирају пги прдани;  

Ппдаци п заштити при заппшљагаоу, услпгима рада - назиг држагнпд прдана: Минисуарсугп 
рада, заппщљагаоа, бпрашка и спцијална пиуаоа, адреса: Немаоина 22-26, Бепдрад, инуернеу 
адреса: www.minrzs.gov.rs  

Ппадаци п заштити жигптне средине - назиг држагнпд прдана:  
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Аденција за защуиуу жигпуне средине (Минисуарсугп ппљппригреде и защуиуе жигпуне средине), 
адреса Минисуарсуга: Немаоина 22-26, Бепдрад,  адреса Аденције за защуиуу жигпуне средине: 
Руже Јпганпгић 27а, Бепдрад, инуернеу адреса Аденције: www.sepa.gov.rs  
 
6.12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

 
Средстгп пбезбеђеоа кпјим ппнуђач пбезбеђује испуоенпст сгпјих пбагеза 

- Средсугп финансијскпд пбезбеђеоа за пзбиљнпсу ппнуде - бланкп сппсугена редисурпгана 

меница без прпуесуа са менишним писмпм и кппијпм гажећед карупна деппнпганих ппуписа 

пглащћених лица у изнпсу пд 10% пд греднпсуи ппнуде без ПДВ-а, ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ.  

- Средсугп финансијскпд пбезбеђеоа за дауи аганс - бланкп сппсугена редисурпгана меница без 

прпуесуа са менишним писмпм и кппијпм гажећед карупна деппнпганих ппуписа пглащћених 

лица у гисини ураженпд аганса (30% пд греднпсуи ппнуде) и изражена у динарима, са ПДВ-пм. 

Средсугп пбезбеђеоа за дауи аганс предаје САМП ппнуђач кпме је дпдељен удпгпр, знаши НЕ 

ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ, недп приликпм ппуписигаоа удпгпра п јагнпј набагци; 

- Средсугп финансијскпд пбезбеђеоа за изгрщеое удпгпрне пбагезе - бланкп сппсугена 

редисурпгана меница без прпуесуа са менишним писмпм и кппијпм гажећед карупна 

деппнпганих ппуписа пглащћених лица на изнпс пд 10% пд греднпсуи ппнуде без ПДВ-а. 

Средсугп пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла, пднпснп за изгрщеое сгих удпгпрних 

пбагеза предаје САМП ппнуђач кпме је дпдељен удпгпр, знаши НЕ ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ, 

недп приликпм ппуписигаоа удпгпра п јагнпј набагци. 

Меница мпра биуи редисурпгана у Редисуру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ ппнуђаш уз 
меницу дпсуагља гажећу кппију захуега/Ппугрде ппслпгне банке да је дпсуагљена меница 
загедена у Редисуар меница и пглащћеоа НБС, у складу са Одлукпм п ближим услпгима, 
садржини и нашину гпђеоа Редисура меница и пглащћеоа („Сл.дласник РС“ 56/11) и фпупкппију 
карупна деппнпганих ппуписа лица кпја имају деппнпгане ппуписе у банци у кпјпј ппнуђаш има 
пугпрен уекући рашун. 
Садржина: Бланкп сплп меница мпра биуи безуслпгна, плауига на прги ппзиг, не мпже садржауи 
дпдауне услпге за исплауу, краће рпкпге пд рпкпга кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс пд 
пнпда кпји је пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпсу за рещагаое сппрпга. Бланкп 
сплп меница мпра да садржи ппупис и пешау ппнуђаша.  
Нарушилац је пглащћен да унпгши даранцију дауу приликпм ппуписигаоа удпгпра п јагнпј набагци, 
акп ппнуђаш не изгрщага сге удпгпрне пбагезе, щуп је деуаљнп редулисанп удпгпрпм п предмеунпј 
јагнпј набагци. 
Приликпм пппуоагаоа менице ниједан деп пешауа, ни једнп слпгп/брпј или деп исуих не сме да 
пређе на бели руб кпји упкгирује меницу. 

 
6.13. ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ 

 
Нарушилац се пбагезује на защуиуу ппдауака, дпкуменуације и егиденуираое ппсуупака у 

складу са шланпм 14. Закпна п јагним набагкама.  
Неће се смаурауи ппгерљигпм дпкази п испуоенпсуи пбагезних услпга, цена и егенууалнп 

псуали ппдаци из ппнуде кпје су пд знашаја за примену елеменауа криуеријума и рандираое 
ппнуде. 
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6.14. ДПДАТНЕ  ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ  ППНУДЕ/ИЗМЕНЕ И 
ДППУНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Заинуереспганп лице мпже, у писанпм пблику уражиуи пд Нарушипца дпдауне 

инфпрмације или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде најкасније пеу дана пре исуека рпка 
за ппднпщеое ппнуде.  

Захуег за дпдауне инфпрмације, са пбагезнпм назнакпм «Пиуаоа за Кпмисију за јагну 
набагку услуда - ЈНОП 8/14 –ПАРТИЈА _______________(назиг и брпј паруије) мпже се упууиуи 
Нарушипцу писаним пууем, пднпснп пууем ппщуе или неппсреднп прекп писарнице на адресу: 
Ппкрајински секреуаријау за урбанизам, драдиуељсугп и защуиуу жигпуне средине Нпги Сад, 
Булегар Михала Пупина 16 или на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs уз наппмену да се кпмуникација 
у ппсуупку јагне набагке грщи на нашин пдређен шланпм 20. Закпна п јагним набагкама.  

Акп је дпкумену из ппсуупка јагне набагке дпсуагљен пд суране Нарушипца или ппнуђаша 
пууем елекурпнске ппщуе или факспм, сурана кпја је изгрщила дпсуагљаое дужна је да пд друде 
суране захуега да на исуи нашин ппугрди пријем упд дпкуменуа кап дпказ да је изгрщенп 
дпсуагљаое. 

Нарушилац је дужан да заинуереспганпм лицу у рпку пд ури дана пд дана пријема захуега, 
ппщаље пддпгпр у писанпм пблику и да исупгременп уу инфпрмацију пбјаги на Ппруалу јагних 
набагки и на сгпјпј инуернеу сураници. 

Акп нарушилац у рпку предгиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну 
дпкуменуацију, дужан је без пдладаоа измене или дппуне пбјагиуи на Ппруалу јагних набагки и 
на сгпјпј инуернеу сураници. 

Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкуменуацију псам или маое дана пре 
исуека рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и 
пбјаги пбагещуеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда на Ппруалу. 

Пп исуеку рпка предгиђенпд за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа ниуи да 
дппуоује кпнкурсну дпкуменуацију. 

Сасуагне елеменуе кпнкурсне дпкуменуације шине и измене и дппуне уе дпкуменуације, 
кап и дпдауне инфпрмације и пбјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде кпја су дауа у писанпм 
пблику.  

Тражеое дпдауних инфпрмација и ппјащоеоа уелефпнпм није дпзгпљенп. 
 
 
6.15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И ВРШЕОЕ КПНТРПЛЕ 
КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ППДИЗВПЂАЧА 
 

Ппсле пугараоа ппнуда Нарушилац мпже, приликпм сурушне пцене ппнуда да у писанпм 
пблику захуега пд ппнуђаша дпдауна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и 
уппређигаоу ппнуда, а мпже да грщи и кпнурплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд 
ппдизгпђаша. 

 Укпликп Нарушилац пцени да су ппуребна дпдауна пбјащоеоа или је ппуребнп изрщиуи 
кпнурплу (угид)  кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша, Нарушилац је ппнуђашу псуагиуи 
примерен рпк да ппсуупи пп ппзигу пднпснп пмпдући Нарушипцу кпнурплу (угид) кпд ппнуђаша кап и 
кпд оедпгпд ппдизгпђаша. 

Нарушилац не мпже да захуега, дпзгпли или ппнуди прпмену елеменауа ппнуде кпји су пд 
знашаја за примену криуеријума за дпделу удпгпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја је 
непддпгарајућа или неприхгауљига ушинила пддпгарајућпм, пднпснп прихгауљигпм, псим акп 
друдашије не прпизилази из прирпде ппсуупка јагне набагке. 

Нарушилац мпже, уз садласнпсу ппнуђаша, да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених 
приликпм размаураоа ппнуде пп пкпншанпм ппсуупку пугараоа ппнуда. 

Укпликп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, нарушилац ће оедпгу 
ппнуду пдбиуи кап неприхгауљигу. 
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У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, Нарушилац ће оедпгу ппнуду 

пдбиуи кап неприхгауљигу.  
  
6.16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗИ НА 

СПИСКУ  НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ      
  

 Нарушилац зaхуега да ппнуђаши ппщуују најгище мпралне суандарде у складу са 
пдредбама Закпна п јагним набагкама. 

Нарушилац ће пдбиуи ппнуду укпликп ппседује дпказе п недауигнпј референци, у смислу 
пдредби шлана 82. Закпна. Дпказе п недауигнпј референци кпје ппседује, Нарушилац ће без 
пдладаоа дпсуагиуи Упраги за јагне набагке.  

Нарушилац ће пдбиуи ппнуду ппнуђаша кпји се налази на списку недауигних референци кпји 
пбјагљује Упрага за јагне набагке на Ппруалу јагних набагки, акп је предмеу јагне набагке 
исупгрсан предмеуу за кпји је ппнуђаш дпбип недауигну референцу.  

Акп предмеу јагне набагке није исупгрсан предмеуу за кпји је ппнуђаш дпбип недауигну 
референцу, а упм ппнуђашу буде дпдељен удпгпр, Нарушилац ће пд оеда захуегауи дпдаунп 
пбезбеђеое испуоеоа удпгпрних пбагеза. 

Ппнуђаш је у пбагези да, у уренууку закљушеоа удпгпра, дпсуаги дпдаунп 
пбезбеђеоеиспуоеоа удпгпрних пбагеза -  бланкп сплп меницу, безуслпгну, плауигу на прги 
ппзиг, прпписнп ппуписану и пгерену, редисурпгану у Редисуру маница НБС, са менишним 
пглащћеоем и депп карупнпм, у греднпсуи 15% пд укупне греднпсуи удпгпра без пдг, са рпкпм 
гажнпсуи 30 дана дужим пд удпгпренпд рпка за кпнашнп изгрщеое удпгпра.  

 Акп се за греме урајаоа удпгпра прпмене рпкпги за изгрщеое удпгпрне пбагезе, гажнпсу 
средсуга пбезбеђеоа мпра да се прпдужи.   
 
6.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА:  
 
ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЉНИЈА ППНУДА 
 
 Одлука п дпдели удпгпра п јагнпј набагци дпнеће се применпм криуеријума екпнпмски 
најппгпљније ппнуде. 
 Најппгпљнија ппнуда биће пна кпја буде пцеоена најгећим брпјем ппндера. 
 Оцеоигаое и рандираое ппнуда, заснига се на следећим елеменуима криуеријума: 

1. Ппнуђена цена (Ц)      100 ппндера 
 

Укупнп      100 ппндера 
 
 

Фпрмула за пбрашун укупнпд брпја (УП) ппндера: 
УП=Ц 
УП – максималнп 100 ппндера 
 
1. Ппнуђена цена (Ц) 
Ппнуда са најнижпм ценпм (Цмин) дпбија максималан брпј ппндера 100. Осуале ппнуде се 
греднују пп следећпј фпрмули: 
 
 

Цмин  

Ц=---------------- x 100  

Ц ппнуде  
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Цмин -најнижа укупна цена пд сгих ппнуда 

Цппнуде -укупна цена ппнуде кпја се пцеоује 

Ц -брпј ппндера кпји на пснпгу криуеријума „ппнуђена цена“ припада ппнуди кпја се 

пцеоује  

Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпд неупбишајенп ниске цене. 
Акп Нарушилац пцени да ппнуда садржи неупбишајенп ниску цену дужан је да ппсуупи у 

складу са пдредбама шлана 92 Закпна п јагним набагкама („Сл. Гласник“ РС бр. 124/12).   
 

6.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ИЗБПР 
НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ 
БРПЈЕМ ППНДЕРА: 

Акп су дге ппнуде или гећи брпј ппнуда једнаке, на пснпгу криуеријума пдређених у шлану 84 суаг 
5. Закпна п јагним набагкама, Нарушилац је дужан да дâ преднпсу ппнудама:  

- У слушају да се избпр не мпже изгрщиуи из разлпда щуп ппсупје дге или гище ппнуда са 

најгећим брпјем ппндера, кап најппгпљнија биће изабрана ппнуда пнпд ппнуђаша кпји је 

ппнудип нижу цену. 

- У слушају да је ппнуђена цена иденуишна, Нарушилац кап најппгпљнију бира ппнуду пнпд 

ппнуђаша кпји је на пснпгу дпсуагљених ппугрда Нарушилаца реализпгап услуде у укупнп 

гећпј греднпсуи.  

 

6.19.ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА  КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА 

Ппнуђаш је дужан да у пкгиру сгпје ппнуде дпсуаги изјагу дауу ппд кригишнпм и 
мауеријалнпм пддпгпрнпщћу да је ппщупгап сге пбагезе кпје прпизилазе из гажећих прпписа п 
защуиуи на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защуиуи жигпуне средине, кап и да дарануује да 
је ималац прага инуелекууалне сгпјине.  (Образац изјаге дау је у кпнкурсне дпкуменуације). 
 
6.20. ПБАВЕШТЕОЕ ЗА НАКНАДУ КПРИШЋЕОА ПАТЕНТА 
 
Нaкнaду зa кoрищћeоe пaуeнaуa, кao и oддoгoрнoсу зa пoгрeду зaщуићeних прaгa инуeлeкууaлнe 
сгojинe урeћих лицa снoси пoнуђaш. 
 
6.21. НАЧИН И РПК ППДНПШЕОА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА И НАВПЂЕОЕ БРПЈА 
РАЧУНА НА КПЈИ ЈЕ ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛИКПМ ППДНПШЕОА ЗАХТЕВА ДУЖАН ДА 
УПЛАТИ ТАКСУ ПДРЕЂЕНУ ЗАКПНПМ 
 6.21.1. рпкпги и начин ппснпшеоа захтега за заштуту прага  

Ппнуђаш мпже да ппднесе захуег за защуиуу прага. 
Захуег за защуиуу прага ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. 
Захуег за защуиуу прага мпже се ппднеуи у упку целпд ппсуупка јагне набагке, прпуиг 

сгаке радое нарушипца, псим акп ЗЈН није друдашије пдређенп. 
Захуег за защуиуу прага кпјим се псппрага грсуа ппсуупка, садржина ппзига за 

ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкуменуације смаураће се бладпгременим акп је примљен пд 
суране нарушипца најкасније седам дана пре исуека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на 
нашин дпсуагљаоа. У упм слушају дплази дп засупја рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра и пдлуке п пбусуаги ппсуупка, рпк за 
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ппднпщеое захуега за защуиуу прага је десеу дана пд дана пријема пдлуке. 
На дпсуагљаое захуега за защуиуу прага схпднп се примеоују пдредбе п нашину 

дпсуагљаоа пдлуке из шлана 108. су. 6. дп 9. ЗЈН. 
Одредбе шлана 108. су. 6. дп 9. ЗЈН схпднп се примеоују на пдлуку п пбусуаги ппсуупка. 
Примерак захуега за защуиуу прага ппднпсилац исупгременп дпсуагља Републишкпј 

кпмисији. 
Захуегпм за защуиуу прага не мпду се псппрагауи радое нарушипца предузеуе у 

ппсуупку јагне набагке акп су ппднпсипцу захуега били или мпдли биуи ппзнауи разлпзи за оедпгп 
ппднпщеое пре исуека рпка за ппднпщеое захуега из суага 3. шлана 149. ЗЈН, а ппднпсилац 
захуега да није ппднеп пре исуека упд рпка. 

Акп је у исупм ппсуупку јагне набагке ппнпгп ппднеу захуег за защуиуу прага пд суране 
исупд ппднпсипца захуега, у упм захуегу се не мпду псппрагауи радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захуега знап или мпдап знауи приликпм ппднпщеоа преухпднпд захуега. 

О ппднеупм захуегу за защуиуу прага нарушилац пбагещуага сге ушеснике у ппсуупку јагне 
набагке, пднпснп пбјагљује пбагещуеое п ппднеупм захуегу на Ппруалу јагних набагки, 
најкасније у рпку пд дга дана пд дана пријема захуега за защуиуу прага. 

Ппднпсилац захуега за защуиуу прага је дужан да на брпј рашуна Бучеуа Републике Србије, 
нагеден у ппдуашки 21)2) пге уашке, уплауи уаксу у изнпсу: 
1. Такса за жалбу на закљушак Упраге за јагне набагке из шлана 83. Закпна п јагним 
набагкама: 
У ппсуупку пп жалби на закљушак Упраге за јагне набагке из шлана 83. Закпна п јагним набагкама, 
без пбзира на уп кплика је прпцеоена греднпсу јагне набагке или ппнуђена цена ппнуђаша кпјем 
је дпдељен удпгпр, кап и без пбзира на грсуу ппсуупка јагне набагке изнпси 15.000 динара. 
2. Такса за захуег за защуиуу прага ппднеу у ппсуупку јагне набагке мале греднпсуи и 
предпгарашкпм ппсуупку јагне набагке без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда: 
У ппсуупку јагне набагке мале греднпсуи и у предпгарашкпм ппсуупку без пбјагљигаоа 
ппзига за ппднпщеое ппнуда, уакса изнпси 40.000 динара, без пбзира на уп: 
- да ли се захуегпм за защуиуу прага псппрагају радое нарушипца предузеуе пре или 
ппсле исуека рпка за ппднпщеое ппнуда; 
- да ли је ппсуупак јагне набагке пбликпган пп паруијама; 
- кплика је прпцеоена греднпсу јагне набагке; 
- кпликп изнпси ппнуђена цена ппнуђаша кпме је дпдељен удпгпр п јагнпј набагци. 
3. Такса за захуег за защуиуу прага ппднеу у јединсугенпм ппсуупку јагне набагке (без 
паруија): 
1) Укпликп се захуегпм за защуиуу прага псппрага грсуа ппсуупка јагне набагке, 
садржина ппзига за ппднпщеое ппнуда или пријага, пднпснп садржина кпнкурсне 
дпкуменуације или друде радое нарушипца предузеуе пре исуека рпка за ппднпщеое ппнуда 
(пријага), уакса изнпси 80.000 динара у сгим грсуама ппсуупака јагних набагки (псим у ппсуупку 
јагне набагке мале греднпсуи и у предпгарашкпм ппсуупку без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое 
ппнуда), без пбзира на уп кплика је прпцеоена греднпсу јагне набагке; 
2) Укпликп се захуегпм за защуиуу прага псппрага пдлука п дпдели удпгпра п јагнпј 
набагци, гисина уаксе се у сгим грсуама ппсуупака јагних набагки (псим у ппсуупку јагне набагке 
мале греднпсуи и у предпгарашкпм ппсуупку без пбјагљигаоа 
ппзига за ппднпщеое ппнуда), пдређује према ппнуђенпј цени ппнуђаша кпме је дпдељен удпгпр, 
па акп уа цена не прелази 80.000.000 динара уакса изнпси 80.000 динара, а акп уа цена прелази 
80.000.000 динара, уакса изнпси 0,1 % уе цене. 
3) Укпликп се захуегпм за защуиуу прага псппрагају сге радое нарушипца предузеуе 
ппсле исуека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријага), изузег пдлуке п дпдели удпгпра п јагнпј 
набагци, гисина уаксе се у сгим грсуама ппсуупака јагних набагки (псим у ппсуупку јагне набагке 
мале греднпсуи и у предпгарашкпм ппсуупку без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда), 
пдређује према прпцеоенпј греднпсуи јагне набагке, па акп уа греднпсу не прелази 80.000.000 
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динара уакса изнпси 80.000 динара, а акп уа греднпсу прелази 80.000.000 динара уакса изнпси 
0,1% прпцеоене греднпсуи јагне набагке. 
4. Такса за захтег за заштиту прага ппднет у ппступку јагне набагке кпји пбликпган пп 
партијама: 
1) Укпликп се захуегпм за защуиуу прага псппрага грсуа ппсуупка јагне набагке, 
садржина ппзига за ппднпщеое ппнуда или пријага, пднпснп садржина кпнкурсне 
дпкуменуације или друде радое нарушипца предузеуе пре исуека рпка за ппднпщеое ппнуда, 
(пријага), уакса изнпси 80.000 динара у сгим грсуама ппсуупака јагних набагки (псим у ппсуупку 
јагне набагке мале греднпсуи и у предпгарашкпм ппсуупку без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое 
ппнуда), без пбзира на уп кплика је укупна прпцеоена греднпсу јагне набагке (збир прпцеоених 
греднпсуи сгих паруија) и без пбзира на уп кплика је прпцеоена греднпсу ппјединашне паруије у 
кпјпј се ппднпси захуег за защуиуу прага; 
2) Укпликп се захуегпм за защуиуу прага псппрагају сге радое нарушипца предузеуе 
ппсле исуека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријага), укљушујући и пдлуку п дпдели удпгпра п јагнпј 
набагци и пдлуку п пбусуаги ппсуупка јагне набагке, гисина уаксе се у сгим грсуама ппсуупака 
јагних набагки, псим у ппсуупку јагне набагке мале греднпсуи и у предпгарашкпм ппсуупку без 
пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда, пдређује према укупнпј прпцеоенпј греднпсуи јагне 
набагке (збир сгих паруија), без пбзира на прпцеоену греднпсу ппјединашне паруије у кпјпј се 
ппднпси захуег за защуиуу, па акп укупна прпцеоена греднпсу јагне набагке не прелази 
80.000.000 динара уакса изнпси 80.000 динара, а акп укупна прпцеоена греднпсу јагне набагке 
прелази 80.000.000 динара уакса изнпси 0,1% прпцеоене греднпсуи јагне 
набагке. 

6.21.2. Упутстгп п уплати таксе из члана 156. Закпна 
Чланпм 151. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/12; у даљем уексуу: 

ЗЈН) је прпписанп да захуег за защуиуу прага мпра да садржи, између псуалпд, и ппугрду п уплауи 
уаксе из шлана 156. ЗЈН. 

Ппднпсилац захуега за защуиуу прага је дужан да на пдређени рашун бучеуа Републике 
Србије уплауи уаксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156. ЗЈН. 

Кап дпказ п уплауи уаксе, у смислу шлана 151. суаг 1. уашка 6) ЗЈН, прихгауиће се: 
1) Ппугрда п изгрщенпј уплауи републишке админисурауигне уаксе из шлана 156. ЗЈН 
кпја садржи следеће: 
(1) да буде издауа пд суране банке и да садржи пешау банке; 
(2) да предсуагља дпказ п изгрщенпј уплауи републишке админисурауигне уаксе (у 
ппугрди мпра јаснп да буде исуакнууп да је уплауа уаксе реализпгана и дауум када је уплауа уаксе 
реализпгана); 
(3) изнпс уаксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплауа грщи; 
(4) брпј рашуна бучеуа: 840-742221843-57; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзиг на брпј: 97 50-016; 
(7) сгрха: републишка админисурауигна уакса; брпј или друдa пзнакa јагне набагке 
на кпју се пднпси ппднеуи захуег за защуиуу прага, кап и назиг нарушипца; 
(8) кприсник: бучеу Републике Србије; 
(9) назиг уплауипца, пднпснп назиг ппднпсипца захуега за защуиуу прага за кпјед је 
изгрщена уплауа републишке админисурауигне уаксе; 
(10) ппупис пглащћенпд лица банке./ 
2) Налпд за уплауу, прги примерак, пгерен ппуписпм пглащћенпд лица и пешаупм банке 
или Ппщуе, кпји садржи и друде напред ппменууе елеменуе ппугрде п изгрщенпј уплауи 
републишке админисурауигне уаксе, кап и назиг ппднпсипца захуега за защуиуу прага за кпјед је 
изгрщена уплауа републишке админисурауигне уаксе; 
3) Ппугрда издауа пд суране Републике Србије, Минисуарсуга финансија, Упраге за 
урезпр, кпја садржи сге напред ппменууе елеменуе, за ппднпсипца захуега за защуиуу прага 
(кприсници бучеуских средсуага, кприсници средсуага прданизација за пбагезнп спцијалнп 
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псидураое и друди кприсници јагних средсуага) кпји имају пугпрен рашун у пкгиру припадајућед 
кпнсплидпганпд рашуна урезпра, а кпји се гпди у Упраги за урезпр; 
4) Ппугрда издауа пд суране Нарпдне банке Србије, кпја садржи сге напред ппменууе елеменуе, за 
ппднпсипце захуега за защуиуу прага (банке и друде субјекуе) кпји имају пугпрен рашун кпд 
Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и друдим прпписпм. 
 Захуег за защуиуу прага ппнуђаша задржага даље акуигнпсуи нарушипца у ппсуупку јагне 
набагке дп дпнпщеоа пдлуке п ппднеупм захуегу, псим акп Републишка кпмисија на предлпд 
нарушипца не пдлуши друдашије. Акп је Захуег ппднеу накпн закљушеоа удпгпра у складу са шланпм 
112. суаг 2. Закпна, нарушилац не мпже изгрщиуи удпгпр п јагнпј набагци дп дпнпщеоа пдлуке п 
ппднеупм захуегу, псим акп Републишка кпмисија на предлпд нарушипца не пдлуши друдашије.  

Захуег за защуиуу прага мпра да садржи сге елеменуе предгиђене у шлану 151. суаг 1. 
Закпна.  
  
6.22. РПК ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
Нарушилац мпже закљушиуи удпгпр п јагнпј набагци накпн дпнпщеоа пслуке п дпдели удпгпра и акп 
у рпку предгиђенпм ЗЈН није ппднеу захуег за защуиуу прага или је захуег за защуиуу прага пдбашен 
или пдбијен. 
Нарушилац мпже и пре исуека рпка за ппднпщеое захуега за защуиуу прага закљушиуи удпгпр п јагнпј 
набагци акп је ппднеуа самп једна ппнуда.  
Нарушилац закљушује удпгпр п јагнпј набагци са ппнуђашем кпјем је дпдељен удпгпр у рпку пд псам 
дана пд прпуека рпка за ппднпщеое захуега за защуиуу прага из шлана 149. Закпна п јагним 
набагкама.  
Акп нарушилац не дпсуаги ппуписан удпгпр ппнуђашу у рпку пд псам дана пд дана прпуека рпка за 
ппднпщеое захуега за защуиуу прага, ппнуђаш није дужан да ппупище удпгпр щуп се неће смаурауи 
пдусуајаоем пд ппнуде и не мпже збпд упда снпсиуи билп какге ппследице, псим акп је ппднеу 
бладпгремен захуег за защуиуу прага. 
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен удпгпр пдбије да залљуши удпгпр п јагнпј набагци, нарушилац мпже 
да закљуши удпгпр са пргим следећим најппгпљнијим ппнуђаем. Акп је у упм слушају збпд 
меупдплпдије дпделе ппндера ппуребнп уугрдиуи пргпд следећед најппгпљнијед ппнуђаша, 
нарушилац ће ппнпгп изгрщиуи сурушну пцену ппнуда и дпнеуи пдлуку п дпдели удпгпра. 
 
6.23. ИЗВПР СРЕДСТАВА: 
 
Средсуга за јагну набагку пбезбеђена су Ппкрајинскпм скупщуинскпм пдлукпм п бучеуу 
Ауупнпмне Ппкрајине Впјгпдине за 2014. дпдину („Службени лису АПВ“, бр. 50/13 и 24/14 - 
ребаланс) у пкгиру раздела 11 – Ппкрајински секреуаријау за урбанизам, драдиуељсугп и защуиуу 
жигпуне средине, функципнална класификација 560, Защуиуа жигпуне средине некласификпгана 
на друдпм месуу, екпнпмска класификација 424 Специјализпгане  услуде, изгпр финансираоа 01 
00-прихпди из бучеуа. 
Прпцеоена греднпсу јагне набагке услуде мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП 
Впјгпдини, без пбрашунаупд ппреза на дпдауу греднпсу, изнпси  1.666.665,00 динара, пд шеда за  
ПАРТИЈА 1 –  услуда сисуемаускпд испиуигаоа нигпа нејпнизујућих зрашеоа у жигпунпј средини у 
нискпфрекгенунпм ппдрушју у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, изнпси 333.333,00 динара; 
ПАРТИЈА 2 - услуда сисуемаускпд испиуигаоа нигпа нејпнизујућих зрашеоа у жигпунпј средини у 
гисикпфрекгенунпм ппдрушју у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, 291.666,00 динара; 
ПАРТИЈА 3 - Услуда сисуемаускпд праћеоа кгалиуеуа неппљппригреднпд земљищуа у АП Впјгпдини 
у 2014. дпдини, изнпси 1.041.666,00 динара; 
   
 ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКПНА П ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

Јагна набагка услуде мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. 
дпдини  
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пбликпгана у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 1 дп 3 

ПАРТИЈА 3 – УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ 
ЗЕМЉИШТА У АП ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 

ППНУЂАЧА ____________________________________ 

Испуоенпсу услпга из шлана 75. и 76. Закпна п јагним набагкама ппнуђаш дпказује 
дпсуагљаоем следећих дпказа уз ппнуду: 

Ред. 
бр. 

 Ппнуђач у ппступку 
јагне набагке мпра 

дпказати  
ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА   

1 Да је редисурпган 
кпд надлежнпд 
прдана, пднпснп 
уписан у 
пддпгарајући 
редисуар  

  Дпказ: Изгпд из редисура Аденције за пригредне редисуре, пднпснп изгпд 
из редисура надлежнпд Пригреднпд суда, 
Прдан надлежан за издагаое:  

 Аденција за пригредне редисуре (за прагна лица и предузеунике) и 

 Пригредни суд (за прагна лица и друде субјекуе за кпје није надлежан 
друди прдан) 

 

2 Да пн и оедпг 
закпнски засуупник 
није псуђиган за 
некп пд кригишних 
дела кап шлан 
прданизпгане 
криминалне друпе, 
да није псуђиган за 
кригишна дела 
прпуиг пригреде, 
кригишнп дела 
прпуиг жигпуне 
средине, кригишнп 
делп примаоа и 
дагаоа миуа, 
кригишнп делп 
прегара   

 Пптврда надлежнпг суда или надлежне пплицијске управе МУП-а 
Дпказ:    
1. Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереоe пснпгнпд суда на шијем 
ппдрушју се налази седищуе дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищуе 
предсуагнищуга или пдранка суранпд прагнпд лица, кпјим се ппугрђује да 
прагнп лице није псуђиганп за кригишна дела прпуиг пригреде, кригишна 
дела прпуиг жигпуне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа миуа, 
кригишнп делп прегаре;  
2. Изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа за прданизпгани 
криминал Вишед суда у Бепдраду, кпјим се ппугрђује да прагнп лице није 
псуђиганп за некп пд кригишних дела прданизпганпд криминала; 
3. Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске 
упраге МУП-а, кпјим се ппугрђује да закпнски засуупник ппнуђаша није 
псуђиган за кригишна дела прпуиг пригреде, кригишна дела прпуиг 
жигпуне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа миуа, кригишнп 
делп прегаре и некп пд кригишних дела прданизпганпд криминала (захуег 
се мпже ппднеуи према месуу рпђеоа или према месуу пребигалищуа 
закпнскпд засуупника). Укпликп ппнуђаш има гище закпнских засуупника 
дужан је да дпсуаги дпказ за сгакпд пд оих. 
Прдан надлежан за издагаое:  

 Изгпд из казнене егиденције пснпгнпд суда и гишед суда на шијем 
ппдрушју је садищуе дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищуе 
предсуагнищуга или пдранка суранпд прагнпд лица, 

 Изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа (за прданизпгни 
криминал) Вишед суда у Бепдраду,  http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-
visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

 Угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге МУП-а за 
закпнскпд  засуупника (захуег се мпже ппднеуи према месуу рпђеоа, али и 
према месуу пребигалищуа), 

Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда;  

3 Да му није изрешена 
мера забране 
пбагљаоа 
делаунпсуи, кпја је 

 Пптврда надлежнпг суда или надлежнпг пргана за регистрацију 
привредних субјеката 
Дпказ:   

 Ппугрде пригреднпд и прекрщајнпд суда да му није изрешена мера 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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на снази у греме 
пбјагљигаоа 
пднпснп слаоа 
ппзига за 
ппднпщеое ппнуда   

забране пбагљаоа делаунпсуи, или  

 Ппугрда Аденције за пригредне редисуре да кпд упд прдана није 
редисурпганп, да му је кап пригреднпм друщугу изрешена мера забране 
пбагљаоа делаунпсуи, кпја је на снази у греме пбјаге ппзига за 
ппднпщеое ппнуда; 

Прдан надлежан за издагаое:  

 Пригредни суд према седищуу прагнпд лица 

 Прекрщајни суд према седищуу прагнпд лица или  

 Аденција за пригредне редисуре 
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда и мпра 
бити издат накпн пбјагљигаоа ппзига за ппднпшеое ппнуда и и да није 
изречена мера кпја је на снази у греме пбјагљигаоа ппзига;  
 

4 Да је измирип 
дпспеле ппрезе 
дппринпсе  и друде 
јагне дажбине у 
складу са 
прпписима 
Републике Србије 
или суране држаге 
када има седищуе 
на оенпј уериуприји  

 Пптврда надлежнпг ппрескпг пргана и прганизације за пбавезнп 
спцијалнп псигураое или пптврда надлежнпг пргана да се ппнуђач налази 
у ппступку приватизације 
Дпказ: Прагнп лице: 

 Угереое Ппреске упраге Минисуарсуга финансија и пригреде да је 
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 

 Угереое надлежне упраге лпкалне сампупраге да је измирип пбагезе пп 
пснпгу изгпрних лпкалних јагних прихпда  

 или ппугрду Аденције за пригауизацију да се ппнуђаш налази у ппсуупку 
пригауизације, 

Прдан надлежан за издагаое:  

 Република Србија – минисуарсугп финансија – Ппреска упрага Редипнални 
ценуар__________________________филијала/експпзиуура - 
_____________према месуу седищуа ппрескпд пбгезника прагнпд лица, 
пднпснп према пребигалищуу физишкпд лица, пднпснп прпписанпј 
надлежнпсуи за уугрђигаое и наплауу пдређена грсуе јагнпд прихпда и 

 Град, пднпснп ппщуина – драдска, пднпснп ппщуинска ппреска упрага 
према месуу седищуа ппрескпд пбгезника прагнпд лица, пднпснп према 
пребигалищуу физишкпд лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсуи за 
уугрђигаое и наплауу пдређене грсуе јагнпд прихпда, 

Наппмена: 
Укпликп лпкална (ппщуинска) ппреска упрага у сгпјпј ппугрди нагеде да се 
дпкази за пдређене изгпрне лпкалне јагне прихпде прибагљају и пд друдих 
лпкалних прдана/прданизација/усуанпга ппнуђаш је дужан да уз ппугрду 
лпкалне ппреске упраге прилпжи и ппугрде псуалих лпкалних 
прдана/прданизација/усуанпга. 
Дпказ не мпже вити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда; 
 
 

5 Да има гажећу 
дпзгплу надлежнпд 
прдана за пбагљаое 
делаунпсуи кпја је 
предмеу јагне 
набагке акп је уакга 
дпзгпла 
предгиђена 
ппсебним прпписпм 

Такга дпзгпла није предгиђена ппсебним прпписпм 
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6 Изјага ппнуђаша из 
шл. 75. суаг 2 Закпна 
п јагним набагкама 

Ппнуђаш је дужан да при сасуагљаоу ппнуде изришиуп нагеде да је 
ппщупгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защуиуи на раду, 
заппщљагаоу и услпгима рада, защуиуи жигпуне средине, кап и да 
дарануује да је ималац прага инуелекууалне сгпјине 

7 Да распплаже 
дпгпљним 
финансијским, 
ппслпгним, 
уехнишким и 
кадрпгским 
капациуеупм 
 
 
 
 
 

1)Финансијски и ппслпгним капацитет:  
Дпказ п испуоенпсуи услпга: 

 Изгещуај п бпниуеуу за јагне набагке БОН-ЈН или Биланс суаоа и Биланс 
успеха са мищљеоем пглащћенпд регизпра за преухпдне ури пбрашунске 
дпдине (2011, 2012 и 2013.) и 

 Ппугрда Нарпдне банке Србије да нема дана неликгиднпсуи у перипду пд 
6 месеци пре пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда (Ордан 
надлежан за издагаое Ппугрде п брпју дана неликгиднпсуи је НБС - 
Дирекција за редисуре и принудну наплауу-Одељеое за принудну наплауу-
Одсек за пријем пснпга и налпда принудне наплауе Крадујегац, Бранка 
Радишегића 16), 

 Неппхпдан финансијски капациуеу: у ппдледу неппхпднпд финансијскпд 
капациуеуа неппхпднп је да је ппнуђаш за преухпдне ури пбрашунске 
дпдине (2011, 2012 и 2013. дпдина) имап укупне прихпде у гисини изнпса 
за кпји се спрпгпди јагна набагка - исказ п ппнуђашегим укупним 
прихпдима пд услуда на кпје се удпгпр п јагнпј набагци пднпси за 
преухпдне ури пбрашунске дпдине (2011, 2012 и 2013).  

Наппмена: Укпликп ппнуђаш у смислу шлана 37. Закпна п рашунпгпдсугу и регизији  
(„Сл. дласник РС“ бр. 46/06 и 111/09) нема пбагезу да грщи регизију 
финансијских изгещуаја, Биланс суаоа и Биланс успеха мпже дпсуагиуи без 
мищљеоа пглащћенпд регизпра 

Техничким и кадрпгски капацитет: 
а) ппис ппнуђачеге техничке ппремљенпсти, мера за пбезбеђигаое 
кгалитета и капацитета за истражигаое и разгпј: 
Списак уехнишких капациуеуа - ппреме пгерен пд суране пглащћенпд лица 
(пппуоен пбразац бр. 8);  
б) Изјага п кључнпм техничкпм пспбљу и друдим експертима кпји раде за 

ппнуђача, кпји ће биуи пддпгпрни за изгрщеое удпгпра, кап и п лицима 

пддпгпрним за кпнурплу кгалиуеуа услуде (пбразац бр. 9); 

г) ппис услуда кпје ће ппнуђач пружити: 
Технишки предлпд кпји деуаљнп пписује какп ће ппнуђаш изгрщиуи 

захуегане задауке укпликп му се дпдели удпгпр, са следећим елеменуима: 

 Предлпд мерних месуа/уашака (са кппрдинауама) на лпкацијама 

дефинисаним пбухгаупм мпниупринда 

 Меупдплпдија узпркпгаоа (нашин узпркпгаоа и ппсуупаое са узпрцима) 

 Меупдплпдија хемијских анализа (припрема и ппсуупаое са узпрцима, 

меупде анализе пп ппјединашним парамеурима са мернпм 

несидурнпщћу и драницпм деуекције) 

 Меупдплпдија пбраде и приказа резулуауа 

 Андажпгаое кљушних експерауа и уехнишкпд пспбља 

д) декларација п усадлашенпсти, пптгрда, акредитација и друди резултати 
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пцеоигаоа усадлашенпсти према суандардима и српдним 
дпкуменуима за пцеоигаое усадлащенпсуи или билп кпје друдп 
пддпгарајуће средсугп кпјим ппнуђаш дпказује усадлащенпсу ппнуде са 
уехнишкпм спецификацијпм или суандардима: 

 
 

 Ппнуђаш мпра да ппседује Серуификау п акредиуацији са Рещеоем п 

пбиму акредиуације кпјим се ппугрђује да ппнуђаш задпгпљага захуеге 

суандарда за пбагљаое ппслпга узпркпгаоа и хемијских испиуигаоа 

кгалиуеуа земљищуа; 

Предлед сгих дпказа кпјима се дпказује испуоенпсу услпга за ушещће у 
ппсуупку јагне набагке са упуусугпм п прибагљаоу – садржани су у пбрасцу 
за пцену испуоенпсуи услпга кпји је деп кпнкурсне дпкуменуације. 
 

8 Средсугп 
финансијскпд 
пбезбеђеоа 

 - Средсугп финансијскпд пбезбеђеоа за пзбиљнпсу ппнуде -  бланкп 
сппсуген редисурпгана меница без прпуесуа са менишним писмпм и 
кппијпм гажећед карупна деппнпганих ппуписа пглащћених лица у 
изнпсу пд 10% пд греднпсуи ппнуде без ПДВ-а;прилажу сги ппнуђачи; 

 Средсугп финансијскпд пбезбеђеоа за дауи аганс - бланкп сппсугена 
редисурпгана меница без прпуесуа са менишним писмпм и кппијпм 
гажећед карупна деппнпганих ппуписа пглащћених лица у гисини 
ураженпд аганса (30% пд греднпсуи ппнуде) и изражена у динарима, са 
ПДВ-пм прилаже самп изабрани ппнуђаш приликпм закљушеоа удпгпра; 

 Средсугп финансијскпд пбезбеђеоа за изгрщеое удпгпрне пбагезе - 
бланкп сппсугена редисурпгана меница без прпуесуа са менишним 
писмпм и кппијпм гажећед карупна деппнпганих ппуписа у изнпсу пд 
10% пд греднпсуи ппнуде без ПДВ-а, прилаже самп изабрани ппнуђаш 
приликпм закљушеоа удпгпра; 

Бланкп сплп меница мпра биуи редисурпгана у Редисуру меница кпд 
Нарпдне банке Србије, у складу са Одлукпм п ближим услпгима, садржини 
и нашину гпђеоа редисура меница и пглащћеоа („Службени дланик РС“, бр. 
56/2011), а кап дпказ ппнуђаш уз меницу дпсуагља кппију захуега за 
редисурацију, пгеренпд пд сгпје ппслпгне банке.  
  

 
 

Акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищуе не издају дпкази из шлана 77. Закпна п јагним 
набагкама, ппнуђаш мпже, умесуп дпказа, прилпжиуи сгпју писмену изјагу, дауу ппд кригишнпм и 
мауеријалнпм пддпгпрнпщћу, пднпснп изјагу пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним 
бележникпм или друдим надлежним прданпм уе држаге; 
 

Обагезни пбрасци кпје ппнуђаш мпра да дпсуаги:  

  Образац за пцену испуоенпсуи услпга из шлана 75. и 76. ЗЈН  

  Образац ппнуде    (пбразац бр. 1) 

 Мпдел удпгпра      (пбразац бр. 2) 

 Образац сурукууре ппнуђене цене са упуусугпм какп да се пппуни (пбразац бр. 3) 
Образац урпщкпга припреме ппнуде (пбразац бр. 4) 
Образац изјаге п незагиснпј ппнуди пп шл. 26. ЗЈН (пбразац бр. 5) 
Образац изјаге ппнуђаша пп шл. 79. су. 9 ЗЈН (пбразац бр. 6) 
Образац референуне лисуе (пбразац бр. 7) 
Образац ппугрде (пбразац бр. 7/А) 
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Образац уехнишке ппремљенпсуи (пбразац бр. 8) 
Образац кадрпгске ппремљенпсуи (пбразац бр. 9) 
Изјага ппнуђаша пп шл. 75. су. 2. ЗЈН (пбразац 10) 
Образац ОП – пгера ппуписа лица пглащћенпд за засуупаое 

     Услпги кпје мпра да испуни ппдизгпђач у складу са чланпм 80. ЗЈН: 
Ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаше дпсуаги дпказе п испуоенпсуи пбагезних услпга из шлана 
75. суаг 1. уаш. 1) дп 4) Закпна п јагним набагкама, а дпказ п испуоенпсуи услпга из шлана 75. 
суаг 1. уашка 5)  Закпна, за деп набагке кпји ће изгрщиуи прекп ппдизгпђаша.  
Услпги кпје мпра да испуни сгаки пд ппнуђача из друпе ппнуђача у складу са чланпм 81. ЗЈН:     
Сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша мпра да испуни услпге из шлана 75. суаг 1. уаш. 1) дп 4) 
Закпна п јагним набагкама, а дпдауне услпге испуоага заједнп, псим акп нарушилац из 
ппрагданих разлпда не пдреди друдашије. Услпг из шлана 75. суаг 1. Ташка 5) пгпд закпна дужан 
је да испуни ппнуђаш из друпе ппнуђаша кпјем је ппгеренп изгрщеое дела набагке за кпји је 
неппхпдна испуоенпсу упд услпга.   
Сасуагни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према 
нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне набагке. 
Ппнуђаш је у пбагези да прилпжи сге уражене дпказе. У супрпунпм, ппнуда ће се смаурауи 
неприхгауљигпм и исуа ће се пдбиуи. 
 
 

М.П.    ________________________________ 
                             (пптпис пглашћенпд лица) 
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          Пбразац бр. 1 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
За јагну набагку услуде - услуда мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. 
дпдини, у пугпренпм ппсуупку, брпј ЈН ОП 8/2014, пбликпгане у гище ппсебних исупгрсних целина 
(паруија) пд 1 дп 3 
ПАРТИЈА 3 – УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У 
АП ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 
дајем ппнуду какп следи: 
ППНУДА СЕ ППДНПСИ (ЗАОКРУЖИТИ): 

        а) сампсуалнп 
        б) заједнишка ппнуда 
        г) ппнуда уз ушещће ппдизгпђаша 

ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  
 

Назиг ппнуђаша/ппслпгнп име ппнуђаша:  

     

Седищуе: 

Адреса седищуа:      

Мауишни брпј:       

ПИБ:        

Шифра делаунпсуи: 

Телефпн/Телефакс:        

Елекурпнска ппщуа: 

Брпј рашуна: 

Назиг банке:     

Лице за кпнуаку:  

Оглащћенп лице(ппуписник удпгпра):  

Делпгпдни брпј и дауум: 

 

Месуп и дауум:                                                            Ппнуђаш: 

__________________________  М.П          _____________________________                       

                   (Ппупис пглащћенпд лица) 
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ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ДА НАСТУПА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
У гези са ппзигпм ппднпщеое ппнуде за јагну набагку услуде мпниупринда кгалиуеуа 

жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, у пугпренпм ппсуупку, брпј ЈН ОП 8/14, 
пбликпгане у гище исупгрсних ппсебних целина (паруија) пд 1 дп 3, и уп за ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА 
СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП ВПЈВПДИНИ У 
2014. ГПДИНИ , изјагљујемп да ппнуду ппднпсимп са ппдизгпђачем и тп: 

 
ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 

 

Назиг/ппслпгнп име 
ппдизгпђача 

 

 

Седиште и адреса  седишта 
ппдизгпђача 

 

 

Матични брпј 
 

 

Ппрески брпј/ПИБ 
 

 

Шифра делатнпсти 
 

 

Телефпн/Телефакс 
 

 

Електрпнска ппшта 
 

 

Брпј рачуна 
 

 

Назиг банке 
 

 

Лице за кпнтакт 
 

 

Лице пглашћенп за 
пптписигаое удпгпра 

 

 
Деп удпгпра кпји изгршага 

 

 
Наппмена: - пбразац се пппуоага самп у случају наступа са ппдизгпђачем/ппдизгпђачима 
                           - пп пптреби пбразац се мпже фптпкппирати 
  

 
У ________________________ 
 
Дана: _____________________ 
 
 

М. П.          ___________________________ 
           (ппупис пглащћенпд лица) 
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ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ГРУПОМ ПОНУЂАЧА: 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ГРУППМ ППНУЂАЧА 
У гези са ппзигпм за ппднпщеое ппнуда за јагну набагку услуде мпниупринда кгалиуеуа 

жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини,  у пугпренпм ппсуупку, брпј ЈН ОП 8/14, 
пбликпгане у гище исупгрсних ппсебних целина (паруија) пд 1 дп 3, и уп за ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА 
СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП ВПЈВПДИНИ У 
2014. ГПДИНИ,  изјагљујемп да ппнуду ппднпсимп кап друпа ппнуђача/заједничка ппнуда. 
 
1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОНУДЕ – ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА 

Назиг/Ппслпгнп име 
 

 

Седищуе и адреса  седищуа ппдизгпђаша 
 

 

Мауишни брпј 
 

 

Ппрески брпј/ПИБ 
 

 

Шифра делаунпсуи 
 

 

Телефпн/Телефакс 
 

 

Елекурпнска ппщуа 
 

 

Брпј рашуна 
 

 

Назиг банке 
 

 

Лице за кпнуаку 
 

 

Лице пглащћенп за ппуписигаое удпгпра 
 

 

 
 
2.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-ПРАТЕЋИ  ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА 

Назиг/Ппслпгнп име 
 

 

Седищуе и адреса  седищуа ппдизгпђаша 
 

 

Мауишни брпј 
 

 

Ппрески брпј/ПИБ 
 

 

Шифра делаунпсуи 
 

 

Телефпн/Телефакс 
 

 

Елекурпнска ппщуа 
 

 

Брпј рашуна  
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Назиг банке 
 

 

Лице за кпнуаку 
 

 

Лице пглащћенп за ппуписигаое удпгпра 
 

 

 
3.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-ПРАТЕЋИ  ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА 

Назиг/Ппслпгнп име 
 

 

Седищуе и адреса  седищуа ппдизгпђаша 
 

 

Мауишни брпј 
 

 

Ппрески брпј/ПИБ 
 

 

Шифра делаунпсуи 
 

 

Телефпн/Телефакс 
 

 

Елекурпнска ппщуа 
 

 

Брпј рашуна 
 

 

Назиг банке 
 

 

Лице за кпнуаку 
 

 

Лице пглащћенп за ппуписигаое удпгпра 
 

 

 
 
 
У_____________________   М.П.                    Ппнуђаш 
Дана:_______________ 

_______________________ 
(ппупис пглащћенпд лица)  
     

    
 
 
 

Наппмена: - Пбразац ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди пппуоагају самп 
пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду, у кпм случају је пптребнп да се нагедени 
пбразац кппира у дпгпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстаги за сгакпд ппнуђача кпји је 
учесник у заједничкпј ппнуди. 
- Акп ппнуђач не наступа у заједничкпј ппнуди, пбразац се не пппуоага. 
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ППНУДА 
За јагну набагку услуде мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, у 
пугпренпм ппсуупку, брпј ЈН ОП 8/14, пбликпгане у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 

1 дп 3 и уп за 
ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА У АП ВПЈВПДИНИ У 2014. 
ГПДИНИ,   
 

 
1. 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 

 
2. 

 
ПДВ 

 

 
 

 
3. Укупна цена са ПДВ-пм  

 
 
 

 
4. Рпк изгршеоа услуде 

 
 
 

 
5. Услпги и начин плаћаоа 

 
 
 

 
6. 

Рпк гажеоа ппнуде изражен у 
брпју дана пд дана птгараоа 

ппнуда 

 

7. Ппдаци п прпценту укупне 
греднпсти набагке кпји ће се 

ппгерити ппдизгпђачу 

 

 
8. 

 
Деп предмета набагке кпји ће се 

изгршити прекп ппдизгпђача 
 

 
 

 
 
 
 
У _________________________         М.П.                                             ______________________ 
 
Дана:     ___________________                                                                (ппупис пглащћенпд лица) 
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Пбразац бр. 2 
МПДЕЛ УГПВПРА 

(ппнуђаш* пппуоага, парафира и пешауира мпдел удпгпра у знак садласнпсуи са исуим) 
*У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, пднпсна ппнуда са ушещћем,  ппдизгпђаша, у мпделу 
удпгпра пднпснп удпгпру мпрају биуи нагедени сги ппнуђаши из друпе ппнуђаша, пднпснп сги 
ппдизгпђаши. 
 
 

У Г П В П Р 
П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ УСЛУГА  

– услуде мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пбликпгане у 
гище исупгрсних ппсебних целина (паруија) пд 1 дп 3 и уп за 

ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У 
АП ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 

Редни брпј ЈН ПП 8/2014 
 
 
 закљушен дана ________________2014. дпдине, у Нпгпм Саду, између: 
 
 1. Аутпнпмне Ппкрајине Впјгпдине – Ппкрајинскпд секретаријата за урбанизам, 
драдитељстгп и заштиту жигптне средине, Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина бр.16. ПИБ: 
100715260, мауишни брпј: 08752885 ( у даљем уескуу: Нарушилац), кпда засуупа ппкрајински 
секреуар др Слпбпдан Пузпгић и 
 2. ___________________________________________________________, 
ПИБ:______________, мауишни бр. _____________ (у даљем уексуу: Изгрщилац), кпда засуупа 
дирекупр  _________________________________ 
 

 
Предмеу Удпгпра 

 
Члан 1. 

 
 Предмеу Удпгпра је изгрщеое услуде сисуемаускпд праћеоа кгалиуеуа неппљппригреднпд 
земљищуа у АП Впјгпдини у 2014. дпдини(у даљем уексуу: услуде). 
 Врсуа, кплишина и цена услуда уугрђене су према ппису Нарушипца, у Кпнкурснпј 
дпкуменуацији брпј 130-404-186/2014-02 пд 16.09.2014. дпдине, ред бр. ЈН ОП 8/14, а исказане су у 
уехнишкпј спецификацији услуда. 

Ппнуда и уехнишке спецификације услуде из суага 2. пгпд шлана шини сасуагни деп пгпд 
удпгпра. 
 

Члан 2. 
 

 Изгрщилац је дужан да удпгпрене услуде изгрщи сурушнп и кгалиуеунп, у сгему према 
закпнским прпписима, нпрмауигима и суандардима за пгу грсуу ппсла, схпднп даупј ппнуди. 
 

Рпк изгрщеоа 
 

Члан 3. 
 

 Изгрщилац се пбагезује да ће удпгпрену услуду из шлана 1. пгпд удпгпра изгрщиуи у 2014. 
дпдини једнпкраунп.  
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 Изгрщилац се пбагезује да изгещуај са деуаљним резулуауима у дидиуалнпј и щуампанпј 
фпрми п изгрщеоу услуде сисуемскпд праћеоа кгалиуеуа неппљппригреднпд земљищуа у АП 
Впјгпдини у 2014. дпдини, дпсуаги Нарушипцу дп 31.12.2014.дпдине.  
 

Обагезе изгрщипца  
 

Члан 4. 
 

Изгрщилац се пбагезује да услуду уугрђену шланпм 1. пгпд Удпгпра, у сгему изгрщи на 
нашин дефинисан у уехнишким спецификацијама услуде и прихгаћене ппнуде Изгрщипца, кпји су 
сасуагни деп пгпд удпгпра. 
 
 

Члан _____. 
 

 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Изгрщилац дарануује да ће изгрщиуи сге удпгпрене услуде, а у слушају да их не исппщуује, 

садласан је да надпкнади Нарушипцу сгу преурпљену щуеуу кпја услед упда насуане. 
На пснпгу закљушенпд Сппразума кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према Нарушипцу 
пбагезују на изгрщеое јагне набагке пд _______________дпд,  ради ушещћа у ппсуупку Јагне 
набагке услуде сисуемаускпд праћеоа кгалиуеуа неппљппригреднпд земљищуа у АП Впјгпдини у 
2014. дпдини ЈН ОП 8/14 између: 
______________________из___________,ул.___________бр.______,___________________________
___из___________,ул.___________бр._______,_____________________________из___________,ул.
___________бр_____, Удпгпрне суране су се садласиле да у предмеунпј јагнпј набагци насуупа 
шлан друпе Ппнуђаш:  
___________________________________________________________________ кпји ће биуи 
нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднеуи ппнуду и кпји ће засуупауи друпу ппнуђаша пред 
Нарушипцем    
 Удпгпрне суране су се садласиле да заједнишки пунпмпћник друпе ппнуђаша буде 
дирекупр____________________________из ___________________ул. 
__________________бр._____, кпји је пглащћен да предузима сге ппуребне прагне радое у 
ппсуупку предмеуне јагне набагке. 
 Удпгпрне суране пддпгарају непдранишенп сплидарнп нарушипцу, за изгрщеое преузеупд 
ппсла. 
 Сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према Нарушипцу пбагезују на 
изгрщеое јагне набагке пд ________дпдине је сасуагни деп пгпд удпгпра. 

Члан ______ 
 
АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА УЧЕШЋЕМ ПОДИЗВОЂАЧА 

Изгрщилац је деп набагке кпја је предмеу пгпд удпгпра -______________ 
ппгерип ппдизгпђашу_____________________________ПИБ:______________ 
мауишни бр. ____________________, а кпји шини ______% пд укупнп удпгпрене греднпсуи. 
 Изгрщилац је деп набагке кпја је предмеу пгпд удпгпра -______________ 
ппгерип ппдизгпђашу_____________________________ПИБ:______________ 
мауишни бр. ____________________, а кпји шини ______% пд укупнп удпгпрене греднпсуи. 
          Изгрщилац је деп набагке кпја је предмеу пгпд удпгпра -
_________________________________________________________________ 
ппгерип ппдизгпђашу_____________________________ПИБ:______________ 
мауишни бр. ____________________, а кпји шини ______% пд укупнп удпгпрене греднпсуи. 
 За уреднп изгрщеое набагке пд суране ппдизгпђаша пддпгара Изгрщилац кап да је сам 
изгрщип делпге набагке ппгерене ппдизгпђашима из суага 1. и 2. пгпд шлана. 
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Цена 

 
Члан 6. 

 
 Удпгпрне суране прихгауају цену кпју је Изгрщилац дап у Ппнуди. 
 Укупна греднпсу удпгпрених услуда из шлана 1. пгпд удпгпра 
изнпси_____________________ динара (слпгима:___________________________), без пбрашунаупд 
ппреза на дпдауу греднпсу, пднпснп _______________________ динара 
(слпгима:_____________________________) са урашунауим ппрезпм на дпдауу греднпсу. 

Удпгпрена цена је фиксна. 
 

Плаћаое 
 

Члан 7. 
 

 Плаћаое ће се изгрщиуи на следећи нашин: 30% пд удпгпрене греднпсуи плауиће се 
аганснп у рпку пд 7 дана пд дана пријема агансне факууре, а плаћаое препсуалих 70% удпгпрене 
греднпсуи услуде ће се грщиуи у рпку пд 7 дана пд дана исуагљаоа факууре Изгрщипца, пгерене 
пд суране Нарушипца према динамици изгрщене услуде.  

Плаћаое ће се изгрщиуи на уекући рашун Изгрщипца брпј: 
________________________________________________________________ кпд 
банке:__________________________________________________ 

(пбагезнп уписауи и брпј рашуна на кпји уреба да се грщи уплауа) 
Укпликп Нарушилац падне у дпцоу са исплаупм цене у складу са услпгима из пгпд удпгпра, 

Изгрщилац је пглащћен да Нарушипцу пбрашуна зауезну камауу. 
Факууре за изгрщеое услуде ће се пгериуи уек накпн щуп Изгрщилац дпсуаги 

изгещуај/дпкуменуацију/ п изгрщеним услудама Нарушипцу.  
 

Удпгпрна казна 
 

Члан 8. 
 

 Акп Изгрщилац не изгеде удпгпрене услуде у удпгпренпм рпку пбагезан је да плауи 
Нарушипцу на име удпгпрне казне изнпс пд 0,5 % пд греднпсуи удпгпрених услуда за сгаки дан 
закащоеоа, с уим щуп изнпс удпгпрене казне не мпже прећи 10% пд греднпсуи удпгпрених услуда. 

Нарушилац је пглащћен да за изнпс пбрашунауих пенала на име закащоеоа у изгрщеоу 
услуде, умаои исплауу цене или да за уу сгрху пусуи на наплауу редисурпгану меницу кпја му је 
предауа за изгрщеое удпгпрених пбагеза. 

 
Средсугп пбезбеђеоа 

 
Члан 9. 

 
 Изгрщилац ће кап даранцију за испуоеое удпгпрених пбагеза, пднпснп дпбрп изгрщеое 
ппсла, дауи Нарушипцу бланкп сппсугену редисурпгану меницу са клаузулпм без прпуесуа“ кпја је 
егиденуирана у Редисуру меница и пглащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра биуи пгерена 
пешаупм и ппуписана пд суране лица пглащћенпд за засуупаое, а уз исуу мпра биуи дпсуагљенп 
пппуоенп и пгеренп  менишнп пглащћеое -  писмп на изнпс пд 10% пд укупне грднпсуи ппнуде 
без ПДВ-а. Уз меницу мпра биуи дпсуагљена кппија карупна деппнпганих ппуписа кпји је издау пд 
суране ппслпгне банке кпју је ппнуђаш нагеп у менишнпм пглащћеоу – писму. Рпк гажеоа менице 
је 30 дана дужи пд дана исуека рпка изгрщеоа укупнп удпгпрених пбагеза.  



 

Страна 40 од 51 

 

 Изгрщилац услуде ће кап даранцију за дауи аганс, дауи Нарушипцу бланкп сппсугену 
редисурпгану меницу са клаузулпм „без прпуесуа“ кпја је егиденуирана у Редисуру меница и 
пглащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра биуи пгерена пешаупм и ппуписпм пд суране 
пглащћенпд лица за засуупаое, а уз исуу мпра биуи дпсуагљенп пппуоенп и пгеренп менишнп 
пглащћеое – писмп на изнпс у гисини даупд аганса (30 % пд греднпсуи ппуде са ПДВ-пм). Уз 
меницу мпра биуи дпсуагљена кппија карупна деппнпганих ппуписа кпји је издау пд суране 
ппслпгне банке кпју је ппнуђаш нагеп у менишнпм пглащћеоу – писму.   

Нарушилац се пбагезује да пп испуоеоу пбагеза из пгпд удпгпра Изгрщипцу грауи 
редисурпгану меницу, укпликп је у међугремену не искприсуи складу са суагпм 1. и 2. пгпд шлана. 

 
Загрщне пдредбе 

 
Члан 10. 

 
Огај удпгпр се закљушује на пдређенп греме, пднпснп дп изгрщеоа сгих удпгпрених 

услуда, а најдуже дп 31.12.2014. дпдине. 
 

Члан 11. 
 

 Удпгпрне суране су садласне да се на сге међуспбне пднпсе, кпји нису дефинисани пгим 
удпгпрпм, неппсреднп примеоују пдредбе Закпна п пблидаципним пднпсима. 
 

Члан 12. 
 

 Сппрна пиуаоа кпја егенууалнп насуану у примени пгпд удпгпра, удпгпрне суране ће 
ппкущауи да реще сппразумнп, а акп сппразум није мпдућ сппр ће се рещиуи пред сугарнп 
надлежним судпм у Нпгпм Саду. 
 

Члан 13. 
 

 Удпгпр је сашиоен у 6 (щесу) исупгеуних примерака пд кпјих Нарушилац задржага 3 (ури) 
примерака а Изгрщилац 3 (ури) примерка. 
 
 
 
 

ЗА ИЗВРШИПЦА              ЗА НАРУЧИПЦА 
 
 
_______________________                                ____________________ 
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Пбразац бр. 3. 
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВПМ КАКП ДЕ СЕ ПППУНИ 

ППНУЂАЧ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
у ппсуупку дпделе удпгпра п јагнпј набаци услуде - услуда мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у  АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пбликпгане у гище ппсебних 
исупгрсних целина  (паруија) пд 1 дп 3,  

ПАРТИЈА 3 - УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 
Редни брпј ЈН ПП 8/2014 

 
 Схпднп пдредбама Закпна п јагним набагкама и шлана 11. Прагилника п пбагезним елеменуима кпнкурсне дпкуменуације у ппсуупцима јагних набагки и 
нашину дпказигаоа испуоенпсуи услпга (''Службени дласник РС'', бр. 29/13 и 104/13)  у пбрасцу сурукууре цене нагпде се пснпгни елеменуи ппнуђене цене: 

1) Цена (јединишна и укупна) са и без ПДВ-а; 
Смаураће се да је сашиоен пбразац сурукууре цене, укпликп су пснпгни елеменуи ппнуђене цене садржани у пбразцу ппнуде.  

Ппнуђаш је у пбагези да искаже сге уражене ппдауке из Обрасца сурукууре цене. У прпуигнпм ппнуда ће се пдбиуи. 
  
  
 

ТАБЕЛА ПОНУДЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ 
Табела 1 – Узпркпгаое земљишта на дефинисаним лпкацијама 

 
Лпкација 

Брпј мерних 
прпфила 

Брпј 
узпркпгаоа 

Јединична цена услуде без ПДВ-а Укупна цена услуде без ПДВ-а 

Ппштинска деппнија 
„Мпчилп“ у Бачкпм 
Петрпгцу 

5 1   

Ппштинска деппнија у 
Спмбпру 

5 1   

Ппштинска деппнија у 
Панчегу 

5 1   

Ппштинска деппнија у 
Вршцу 

5 1   

Ппштинска деппнија у 
Шиду 

5 1   

Ппштинска деппнија у 
Старпј Пазпги 

5 1   
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Табела 2 – Хемијске анализе ппасних и штетних материја пбухгаћених мпнитприндпм (услуде хемијских анализа)  

Ппасне/штетне материје Брпј 
мерних 

прпфила 

 
Брпј 

анализа 

Јединична цена услуде без ПДВ-а Укупна цена услуде без ПДВ-а 

Тешки 
метали 

Cd 30 1   

Cr 30 1   

Cu 30 1   

Ni 30 1   

Pb 30 1   

Zn 30 1   

Hg 30 1   

As 30 1   

PAH Antracen 30 1   

benzo(a)antracen 30 1   

benzo(k)fluoranten 30 1   

benzo(a)piren 30 1   

krizen 30 1   

fenantren 30 1   

fluoranten 30 1   

indeno(1,2,3-cd)piren 30 1   

naftalen 30 1   

benzo(g,h,i)perilen 30 1   

PCB PCB 28 30 1   

PCB 52 30 1   

PCB 101 30 1   

PCB 118 30 1   

PCB 138 30 1   

PCB 153 30 1   
PCB 180 30 1   

Пестициди DDT 30 1   

DDD 30 1   

DDE 30 1   

Aldrin 30 1   

Dieldrin 30 1   

Endrin 30 1   
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α-HCH 30 1   

β-HCH 30 1   

γ-HCH 30 1   

σ-HCH 30 1   

Endosulfan 30 1   

Heptahlor 30 1   

Heptahlorepoksid 30 1   

Atrazin 30 1   

Mинерална уља 30 1   

Табела 3  - Теренски излазак за узпркпгаое земљишта 

Лпкација Растпјаое1 (км) Брпј излазака Јединична цена услуде без ПДВ-а Јединична цена услуде са 
ПДВ 

Ппштинска деппнија „Мпчилп“ у 
Бачкпм Петрпгцу 

 1   

Ппштинска деппнија у Спмбпру  1   

Ппштинска деппнија у Панчегу  1   

Ппштинска деппнија у Вршцу  1   

Ппштинска деппнија у Шиду  1   

Ппштинска деппнија у Старпј 
Пазпги 

 1   

 
ЦЕНА УКУПНП, без ПДВ-а (1+2+3):____________________________________________________ 
 
ЦЕНА УКУПНП, са ПДВ-а (1+2+3):_____________________________________________________ 

 

                                                           
1 Расупјаое Нпги Сад-лпкација деппније 
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Пбразац бр. 4 
 

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ  
за јагну набагку услуде мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пбликпгане 
у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 1 дп 3 и уп за  

ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП 
ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 

Редни брпј ЈН ПП 8/2014 
 

 

 Ппнуђаш мпже да у пкгиру ппнуде дпсуаги укупан изнпс и сурукууру урпщкпга припремаоа ппнуде. 

 Трпщкпге припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушигп ппнуђаш и не мпже уражиуи пд 
нарушипца накнаду урпщкпга. 

 Акп се ппсуупак јагне набагке пбусуаги из разлпда кпји су на сурани нарушипца, нарушилац је дужан 
да ппнуђашу надпкнади урпщкпге израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са уехнишким 
спецификацијама нарушипца и урпщкпге прибагљаоа средсуга пбезбеђеоа, ппд услпгпм да је 
ппнуђаш уражип накнаду уих урпщкпга у сгпјпј ппнуди. 
 

Ред. 
бр. 

Назиг урпщкпга Изнпс у динарима 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

НАПОМЕНА: Исписује ппнуђаш 

Месуп и дауум:_________________ 

 

М.П.                   Ппнуђаш: 
 

_______________________ 
                                        (Ппупис пглащћенпд лица) 
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Пбразац бр. 5 

 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ПП ЧЛАНУ 26. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
за јагну набагку услуде мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пбликпгане 

у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 1 дп 3 и уп за  
ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП 

ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 
Редни брпј ЈН ПП 8/2014 

 

Назиг/Ппслпгнп име:   
 

Седищуе:  
 

Адреса седищуа:  
 

Мауишни брпј:  
 

ПИБ:  
 

Назиг банке и брпј рашуна: 
 

 

Телефпн:  
 

Е-маил адреса:  
 

Оглащћенп лице:  
 

 
 

На пснпгу шлана 26. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, бр. 124/12), Ппнуђаш даје 
 
 

И З Ј А В У 
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

  
 Ппд пунпм мауеријалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу ппугрђујем да ппнуду ппднпсимп незагиснп, 
без дпдпгпра са друдим ппнуђашима или заинуереспганим лицима. 
 
Месуп и дауум:_____________________ 
 
 
 

М.П.     Ппнуђаш:   
 
 

                                                 ____________________  
                                                         (Ппупис пглащћенпд лица) 

 
Наппмена:  укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша Изјага мпра биуи ппуписана oд суране пглащћенпд лица 
сгакпд ппнуђаша из друпе ппнуђаша и пгерена пешаупм. 
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                          Пбразац бр.  6  
 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ПП ЧЛ. 79. СТАВ 9. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА   
за јагну набагку услуде мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пбликпгане 

у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 1 дп 3 и уп за  
ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП 

ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 
Редни брпј ЈН ПП 8/2014 

 
 

Назиг/Ппслпгнп име:   
 

Седищуе:  
 

Адреса седищуа:  
 

Мауишни брпј:  
 

ПИБ:  
 

Назиг банке и брпј рашуна: 
 

 

Телефпн:  
 

Е-маил адреса:  
 

Оглащћенп лице:  
 

 
 

На пснпгу шлана 79. суаг 9. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, бр. 124/12) ппд пунпм 
кригишнпм и мауеријалнпм пддпгпрнпщћу дајем 
 
 

И З Ј А В У 
 

да се у ______________________________________ у кпјпј имам седищуе не издају никакги дпкази из шлана 
75. суаг 1 и шл. 76. суаг 2. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, бр. 124/12), уе исуу пгерену 
пред надлежним прданпм __________________________, прилажем уз ппнуду за јагну набагку 
 _________________________________________________________________. 
 Уппзнау сам са пбагезпм Нарушипца да прпгери да ли су испуоени услпги за дагаое пге изјаге. 

 
 
 
 
Месуп и дауум: _________________ 
 
 
 

М.П.   Ппнуђаш: 
 

                                                                                                 _______________________ 
                                                                                                  (Ппупис пглащћенпд лица) 
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                                                                                            Пбразац бр. 7 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
за јагну набагку услуде мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пбликпгане 

у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 1 дп 3 и уп за  
ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП 

ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 
Редни брпј ЈН ПП 8/2014 

 
 

Редни бр. Референтни 
наручилац 

(назиг, кпнтакт 
пспба и кпнтакт 

телефпн) 

Гпдина и перипд 
андажпганпсти 

Вреднпст ппсла у 
динарима 
(без ПДВ) 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

УКУПНП:  
 
 

 
 

 

НАПОМЕНА: 
- У слушају гище референци пбразац уреба фпупкппирауи. 
- Сгака референца мпра биуи дпкуменупгана ппугрдпм нарушипца (придинал) на пбразцу ппугрде (7/А) 

кпји је дау у Кпнкурснпј дпкуменуацији.  
- Ппнуђаш мпра да ппупище пбразац и пгери пешаупм и акп нема референце.  

 
 Месуп и дауум:    М.П.                                  Ппнуђаш 

 
________________                                             _____________________________ 

                (Ппупис пглащћенпд лица) 
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            Пбразац бр. 7/А 

   

Назиг наручипца/купца 
 

 

Седиште, улица и брпј  

Телефпн  

Матични брпј  

ПИБ  

Местп и датум издагаоа пптгрде  

На пснпгу шлана 77. суаг 2.уашка 2. алинеја 2) Закпна п јагним набагкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12) нарушилац/купац 
издаје 

ППТВРДУ 

да је изгпђач/дпбагљач 

______________________________________________________________________ 
Назиг и седиште изгпђача/дпбагљача 

према захуегима нарушипца/купца изгрщип услуду* мпниупринда кгалиуеуа земљищуа  

_______________________________________________________________ 
Укупна греднпст изгршене услуде у динарима без пдг-а 

Детаљна спецификација изгршене услуде 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

Перипд гршеоа услуде са датумпм ппчетка и загршетка 

Укпликп се ради п заједнишкпј ппнуди**, неппхпднп је дпсуагиуи уражене инфпрмације п ппнуђашима из заједишке 
ппнуде дауе у уабели: 

Назиг ппјединачних учесника заједничке ппнуде Детаљна спецификација изгршене услуде за 
сгакпд ппјединачнпд члана  

  

  

  

*услуга се пднпси искључивп на мпнитпринг квалитета земљишта кпји ппдразумева узпркпваое и хемијске анализе 
тешких метала, PAH-пва, PCB-a, пестицида и минералних уља, дефинисаних пбухватпм мпнитпринга (Табела 2 – 
Ппасне и штетне материје пбухваћене мпнитпрингпм квалитета земљишта), за перипд пд претхпдних пет 
гпдина (2013, 2012, 2011, 2010. и 2009).  

**заједничка ппнуда је ппнуда кпју ппднпси група ппнуђача 

Пптгрда се издаје на захтег изгпђача/дпбагљача ___________________________________________________________ 
ради учешћа у ппступку дпделе удпгпра п јагнпј набагци услуде систематскпд праћеоа кгалитета неппљппригреднпд 
земљишта у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, у пугпренпм ппсуупку, за ппуребе Ппкрајинскпд секреуаријауа за урбанизам, 
драдиуељсугп и защуиуу жигпуне средине, Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина 16 (Ред. Бр.ЈН ОП 8/14) и у друде сгрхе се 
не мпже кприсуиуи. 
Да су ппдаци уашни сгпјим ппуписпм ппугрђује:  

                                          М.П.                                        Закпнски засуупник 
                                                ___________________ 

Наппмена: 
Образац ппугрде кппирауи и дпсуагиуи за сге нарушипце/купце нагедене у пбрасцу РЛ, за сге изгрщене услуде 

у преухпдних пеу дпдина. Нарушилац задржага прагп да изгрщи прпгеру сгаке прилпжене ппугрде, кап и да уражи пд 
Ппнуђаша на угид закљушени удпгпр, факууру, примппредајни записник или друди галидни дпкуменау кпјим се мпду 
прпгериуи нагпди садржани у ппугрди. 
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           Пбразац бр. 8 
 

ТЕХНИЧКА ППРЕМЉЕНПСТ 
за јагну набагку услудe мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пбликпгане 

у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 1 дп 3 и уп за  
ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП 

ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 
Редни брпј ЈН ПП 8/2014 

  

 
Листа техничке ппремљенпсти: 

и др. ппрема у функцији услуде кпја је предмеу јагне набагке  

Ред. бр. Врста и тип ппреме 

  

  

  

  

  

  

  

  

НАПОМЕНА: У слушају геће уехнишке ппремљенпсуи пбразац уреба фпупкппирауи. 

    

 

Месуп и дауум:   Ппнуђаш:  
 

_____________    (М.П.)          
                                               _______________________ 

             (ппупис пглащћенпд лица) 
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                                                         Пбразац бр. 9. 
КАДРПВСКА ППРЕМЉЕНПСТ 

за јагну набагку услуде мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пбликпгане 
у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 1 дп 3 и уп за  

ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП 
ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 

Редни брпј ЈН ПП 8/2014 
 

 

Ред. 
бр. 

Име и 
презиме 

Занимаое/ 
згаое и стручна 

спрема 

Функција у 
Фирми 

Брпј дпдина  
раднпд искустга  

 

  
 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

  

НАПОМЕНА: 

 У слушају геће кадрпгске ппремљенпсуи пбразац уреба фпупкппирауи 
 
 

Ппнуђаш: 
Месуп и дауум: 

_______________________ 
_______________    М.П.           (Ппупис пглащћенпд лица) 
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                                                 Пбразац бр.  10 

 
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ПП ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

за јагну набагку услуде мпниупринда кгалиуеуа жигпуне средине у АП Впјгпдини у 2014. дпдини, пбликпгане 
у гище ппсебних исупгрсних целина (паруија) пд 1 дп 3 и уп за  

ПАРТИЈУ 3 - УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ПРАЋЕОА КВАЛИТЕТА НЕППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У АП 
ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ 

Редни брпј ЈН ПП 8/2014 
  

 

Назиг/Ппслпгнп име:   
 

Седищуе:  
 

Адреса седищуа:  
 

Мауишни брпј:  
 

ПИБ:  
 

Назиг банке и брпј рашуна: 
 

 

Телефпн:  
 

Е-маил адреса:  
 

Оглащћенп лице:  
 

 
На пснпгу шлана 75. суаг 2. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, бр. 124/12)  дајем 

 
И З Ј А В У  

 
 
Кпјпм ппугрђујемп ппд пунпм мауеријалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да смп при сасуагљаоу сгпјих 
ппнуда ппщупгали пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защуиуи на раду, заппщљагаоу и услпгима 
рада, защуиуи жигпуне средине, кап и да дарануујемп да смп имапци прага инуелекууалне сгпјине 
 
 
Месуп и дауум:_________________ 
 
 
                                                                                                                                          Ппнуђаш  
  
        М.П.                                                                                                                                                  
          ______________________________ 
         
                                                                                                                    (Ппупис пглащћенпд лица)       
 
 
Наппмена: укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша Изјага мпра биуи ппуписана oд суране пглащћенпд лица 
сгакпд ппнуђаша из друпе ппнуђаша и пгерена пешаупм. 
 


