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На основу члана 39. и  61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у вези са 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 140-404-34/2020-03 од 25.2.2020. године (ЈН ОП 
14/2020), Комисија за јавну набавку образована Решењем покрајинског секретара за урбанизам и заштиту 
животне средине, број: 140-404-34/2020-03 од 25.2.2020. године п р и п р е м и л а ј е: 
 

 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА- НАБАВКА КАЛИБРАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЛОКАЛНУ МРЕЖУ АУТОМАТСКОГ 

МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ 

 
- ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-  

(Ред. бр. ЈН ОП  14/2020)  

  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље 
 

 Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.; 

4 

3. Техничку документацију и планове; 8 

4. Услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова; 

8 

5. Критеријум за доделу уговора 17 

6. Обрасце који чине саставни део понуде: 18 

6.1. Образац понуде; 18 

6.2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 26 

6.3. Образац трошкова припреме понуде; 31 

6.4. Образац изјаве о независној понуди; 32 

6.5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; ( Чл. 75 став 2. ЗЈН) 

34 

6.6 Образац изјаве по члану 79. став 10. ЗЈН 36 

6.7 Образац меничног писма/овлашћења за озбиљност понуде 37 

6.8 Oбразац изјава понуђача о извршеном увиду на лицу места 38 

6.9 Oбразац - кадровска опремљеност 39 

6.10 Oбразац - овлашћена лица за контакт и сарадњу 40 

7. Модел уговора 42 

8. Упутство понуђачима како да сачине понуду; 47 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Подаци о наручиоцу: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 

Адреса Наручиоца: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 
Интернет страница Наручиоца: www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs 
E-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs 
ПИБ: 100715260 
Матични број: 08752885 
 
2. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 
Предмет јавне набавке бр. ЈН ОП 14/2020 је набавка ДОБРА – КАЛИБРАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЛОКАЛНУ МРЕЖУ 
АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
 
Назив и ознака из ОРН: 38300000 - мерни инструменти 
 
3. Oпис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.   
 
4. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама 
(,,Службени гласник Републике Србије”,бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке. 
5. Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
6.  Контакт ( лице или служба) 

 
Лицa за контакт су:  Драган Ђурица, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за мониторинг и 
информациони систем животне средине, тел: 021/487 - 4553 и 021/487 - 4719; мр Христина Радовановић 
Јовин, дипл. хемичар, тел: 021/487- 4689 и 021/487 4719 

 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН.Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

2.1 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
 

Предмет јавне набавке је набавка калибрационих јединица за аутоматске станице у локалној мрежи 
аутоматског мониторинга АПВ за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.  
Калибрационе јединице треба да обезбеде свакодневни надзор и проверу функционалности и перформанси 
анализатора за праћење квалитета ваздуха у 6 аутоматских станица за мониторинг квалитета амбијенталног 
ваздуха у локалној мрежи аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ (периодичне 
провере нуле и једне дефинисане „span“ вредности) – Спецификација анализатора дата је у Табели 1. 
Калибрациона јединица ради на принципу ектерне аутоматске контроле у комбинацији са анализаторима за 
једну мерну станицу.  
 
Табела 1 - Спецификација постојећих анализатора у локалној мрежи аутоматског мониторинга квалитета 
амбијенталног ваздуха у АПВ за које се обезбеђују калибрационе јединице 

Редни 
број 

Место Модел/Произвођач Укупно 
ком. 

1.  Суботица 
централна градска 
раскрсница: угао Улице 
Максима Горког и Трга 
Лазара Нешића 

1.1 Анализатор за угљен моноксид (CO) 48i/ Thermo Electron 
Corporation, САД 

1 

1.2 Анализатор за сумпор диоксид (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., 
Јапан 

1 

1.3 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2, NOx), AC32e, ENVEA, 
Француска 

1 

1.4 Анализатор за озон (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, САД 1 

2.  Сомбор 
централна градска 
раскрсница: угао Улице 
Венац Петра Бојовића и 
Венац Степе 
Степановића 

2.1 Анализатор за угљен моноксид (CO) 48i/ Thermo Electron 
Corporation, САД 

1 

2.2 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2, NOx), AC32e, ENVEA, 
Француска 

1 

2.3 Анализатор за озон (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, САД 1 

3.  Кикинда 
Улица Шумица 

3.1 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилене (BTEX) 
AirToxic BTX PID/Chromatotec, Француска 

1 

3.2 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2, NOx), AC32e, ENVEA, 
Француска 

1 

3.3 Анализатор за озон (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, САД 1 

4.  Нови Сад-Шангај 
Улица VIII – двориште МЗ 
Шангај 

4.1 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилене (BTEX) 
AirToxic BTX PID/Chromatotec, Француска 

1 

4.2 Анализатор за водоник сулфид/сумпор диоксид (H2S/SO2) 450i/ 
Thermo Electron Corporation, САД 

1 

5.  Обедска бара 
СРП „Обедска бара“ 
хотел „Обедска бара“, 
Обреж  

5.1 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилене (BTEX) 
AirToxic BTX PID/Chromatotec, Француска 

1 

5.2 Анализатор за водоник сулфид/сумпор диоксид (H2S/SO2) 
450i/ Thermo Electron Corporation, САД 

1 

5.3 Анализатор за озон (O3) 49C/ Thermo Electron Corporation, САД 1 

6. Зрењанин 
Централна градска 
саобраћајница:угао 
Булевара Ослобођења и 
Цара Душана 

6.1 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2, NOx) APNA 370, Horiba, 
Ltd., Јапан 

1 

6.2 Анализатор за сумпор диоксид (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., 
Јапан  

1 

Напомене:  

 Анализатори за азотне оксиде (NO, NO2, NOx), AC32e, ENVEA, Француска, постављени у аутоматским станицама у Суботици, Сомбору 
и Кикинди су у гарантном року; 

 Анализатори за озон (O3) 49C и 49i, Thermo Electron Corporation, САД, имају уграђен озон генератор који је неопходно оспособити и 
повезати анализаторе на јединице за функционалну проверу 

 
Табела 2 – Минималне захтеване техничке карактеристике калибрационих јединица  
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.  
Опрема 

 
Минималне техничке карактеристике 

 
Количина (комада) 

Калибрациона јединица: 

 Јединица за 
функционалну проверу 
мерних 
уређаја/анализатора 
(SO2, CO, NO, О3) 

 Јединица за функционалну контролу мора 
испуњавати захтеве CEN стандарда или 
националних еквивалената који се односе на 
нула/спан провере, и то за следеће параметре: 

 Сумпор диоксид (SO2): 14212;  
 Азот моноксид (NO): 14211; 
 Угљен моноксид (CO): 14626;  

 Јединица за функционалну контролу мора бити 
компатибилна са THERMO, HORIBA и ENVEA 
анализаторима, специфицираним у Табели 1.; 

 Доступни модули: 
 Сумпор диоксид (SO2): разблажење; 
 Азот моноксид (NO): разблажење; 
 Угљен моноксид (CO): разблажење; 
 Модул за искоришћење пермеацијски 

генерисаног гаса из анализатора за озон 
(Напомена: сви анализатори за озон, 
произвођача  Thermo Electron Corporation, 
САД, наведени у Табели 1. имају уграђен 
озон генератор);  

 Конструкција: модуларна (могућа накнадна 
надоградња спан канала); 

 Напајање нултим гасом: екстерно; 

 Јединица за функционалну проверу треба да 
управља анализаторима; 

 Регулација протока: регулатор масеног протока - 
MFC (mass flow controler) за нулти и спан гас - (уз 
понуду обавезно приложити сертификат о 
калибрацији MFC од стране акредитоване 
лабораторије);   

 Проток калибрационог гаса: ускладити са 
стварним потребама анализатора на аутоматским 
станицама; 

 Укупна мерна несигурност припремљеног спан 
гаса за анализаторе мора бити мања од 5%, а за 
СРМ мања од 2%;  

 Димензије: инсталација у 19“ полицу; 

 Комуникационе спецификације:  
 Повезивост:  RS232 или Ethernet (RJ45) или USB 

порт; аналогни или дигитални улаз/излаз 
 Комуникациони протоколи: Bayern-

Hessen/Gesytech и протокол произвођача 
Напомене:  

 Јединица за функционалну проверу мора 
комуницирати истовремено са: 

 локалном јединицом за прикупљање и обраду 
података - „data logger-ом“ (притисак и проток 
нултог и спан гаса, вредности задате и стварне 
концентрације коју јединица задаје 
анализаторима за нулти и спан гас) и 

 централним софтвером за прикупљање и обраду 
података (добијени подаци морају бити 
компатибилни са софтверским модулом за 
осигуравање резултата мерења) и 

 анализаторима. 

 Неопходно је доставити потврду/сертификат о 
калибрацији MFC од стране акредитоване 

6 (АС Суботица, АС 

Сомбор, АС Кикинда, 
АС Нови Сад-Шангај, АС 

Обедска бара, АС 
Зрењанин) 
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лабораторије 

 Неопходно је испоручити и носаче за монтажу 
јединица за функционалну проверу у 19“ полице  

 Сертификовани 
референтни материјал 
(СРМ) са регулатором 
притиска (SO2, CO, NO) за 
годину дана рада 
калибрационих јединица 

 Мешавина гасова  SO2, NO, CO у N2 - 10l боца, 
притисак до 200 bar-а, са регулатором притиска до 
6 bar 

 Гасови у боцама морају бити испоручени са 
стабилношћу од минимум 12 месеци са 
произвођачким сертификатом и до 2% аналитичке 
тачности 

Напомене:  

 Концентрације гасова у боци ускладити са 
односом разблажења јединице за функционалну 
проверу и са мерним опсезима анализатора 

 СРМ мора поседовати сертификат у складу са CEN 
стандардом или националним еквивалентом 17025 
(уз понуду обавезно приложити сертификате за 
сав испоручени СРМ)  

6 (АС Суботица, АС 

Сомбор, АС Кикинда, 
АС Нови Сад-Шангај, АС 

Обедска бара, АС 
Зрењанин) 

 Генератор нултог 
гаса 

 Генератор нултог гаса који генерише нулти гас за 
функционалну проверу нуле на анализаторима за 
мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, 
који испуњава захтеве CEN стандарда или 
националних еквивалената који се односе на 
генерисање нултог гаса за контролу квалитета, за 
све појединачне параметре (SO2, NO, CO, О3) у 
оквиру система за мониторинг квалитета ваздуха 

(из гаса се морају елиминисати све 

нечистоће/примесе: влага, SO2, NO, NO2, CO, О3, 

H2S, NH3, угљоводоници…) 

 Уклањање влаге (сушач): Транспарентна касета за 
силика гелом за снабдевање сувим ваздухом 
(минималног капацитета за 6 месеци рада 
калибрационе јединице); 

 Уклањање нечистоћа/примеса (скрубер): 
транспарентна касета са минимално три 
медијума за уклањање свих мерених и 
интерферирајућих гасова за анализаторе за 
мерење концентрације  SO2, NO/NO2/NOx, CO (за 
сваки медијум минималног капацитета за 6 
месеци рада калибрационе јединице) 

 Компримовани ваздух за чишћење и одржавање 

 Безуљни компресор са резервоаром за довод 
ваздуха  

Напомена:  

Уз генераторе, неопходно је испоручити и носаче за 

монтажу генератора у 19“ полицу 

6 (АС Суботица, АС 

Сомбор, АС Кикинда, 
АС Нови Сад-Шангај, АС 

Обедска бара, АС 
Зрењанин) 

 Пермеациона јединица 
за BTEX анализатор 
(AirToxic BTX 
PID/Chromatotec) 

Екстерна јединица са пермеационoм цеви и 
спојним материјалом за повезивање са 
анализатором 

 Екстерно управљање помоћу анализатора 

 Нулти гас: азот 

 Систем пермеације 

3 (АС Обедска бара, АС 

Нови Сад, АС Кикинда) 

 Потрошни материјал  Обезбедити сав неопходан потрошни материјал за 
годину дана рада свих уређаја на свим аутоматским 
станицама  
Напомена: Специфицирати листу потрошног 
материјала за годину дана рада система за 
калибрацију, појединачно за сваку наведену 
аутоматску станицу, за следеће елементе: 

 Јединица за функционалну проверу мерних 
уређаја/анализатора (SO2, CO, NO, O3) 

6 (АС Суботица, АС 

Сомбор, АС Кикинда, 
АС Нови Сад-Шангај, АС 

Обедска бара, АС 
Зрењанин) 
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 Сертификовани референтни материјал са 
регулатором притиска (SO2, CO, NO) 

 Генератор нултог гаса  

 Пермеациона јединица за BTEX анализатор 

Напомена: За инсталацију, повезивање у систем аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног 
ваздуха и пуштање у рад опреме, која је предмет јавне набавке, обезбедити сав остали неопходан 
материјал. 

 

2.2 КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА: 

Квалитет и детаљан опис добара дат је у делу 2) конкурсне документације „Врста, техничке карактеристике 
(спецификације)“. Понуда мора у свему да одговара минималним захтевима дефинисаним од стране 
Наручиоца. 
У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Техничкој 
спецификацији понуда ће се одбити. 
 

2.3 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ВРШЕЊА УВИДА НА МЕРНИМ МЕСТИМА/АУТОМАТСКИМ СТАНИЦАМА И ОСОБЕ ЗА 
КОНТАКТ: 

Понуђач је дужан да пре давања понуде изврши увид на мерним местима/аутоматским станицамa: Суботица, 
Сомбор, Кикинда, Нови Сад – Шангај, Обедска бара и Зрењанин (Табела 1.), у оквиру постојеће локалне мреже 
аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине. 
Понуђач је дужан да у понуди достави потврду, дату на Обрасцу изјаве о увиду на лицу места (образац је дат 
у делу конкурсне документације) потписану од стране представника Наручиоца, да је упознат са аутоматским 
станицама у постојећој локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета 
амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине. Увид се мора извршити најкасније 7 календарских дана 
пре утврђеног рока за подношење понуда, уз обавезни писмени захтев представнику Наручиоца на mаil: 
ekourb@vojvodina.gov.rs., 2 календарска дана раније. Обилазак аутоматских станица није могуће извршити 
након истека горе наведеног рока.  

Лицe за контакт и договор ради вршења увида je мр Христина Радовановић Јовин, дипл. хемичар, тел: 
021/487-4689;  Е - mail адреса: ekourb@vojvodina.gov.rs, и може се контактирати сваког радног дана у времену 
од  од 11:00-13:00 часова ради договора о дану и часу вршења увида. 
 

2.4 НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБРА: 
 

Рок испоруке добара: максимално 90 календарских дана рачунајући од дана закључења уговора, а рок за 
инсталацију и пуштање у рад калибрационих јединица у аутоматским станицама је 7 календарских дана од 
дана испоруке добара. 
Након испоруке, сачињава се Записник о квантитативном и квалитативном пријему, а након инсталације, 
повезивања и пуштања у рад калибрационих јединица у аутоматским станицама Записник о инсталацији и 
пуштању у рад.  
Место испоруке: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла 
Пупина бр.16, Нови Сад.  
Инсталацију, повезивање у систем аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха и 
пуштање у рад опреме која је предмет јавне набавке, извршиће Добављач у аутоматским станицама (Табела 
1), динамиком која ће бити договорена након потписивања уговора.  
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе технички каталог или извод из каталога (штампана брошура, 
спецификација произвођача, технички опис или сл. документ), издат од стране произвођача, из кога се јасно 
може утврдити да понуђени производи у потпуности одговарају захтевима техничке спецификације (понуђач 
је дужан да у каталогу издатом од стране произвођача означи захтевано из техничке спецификације). 
 

2.5 ГАРАНТНИ РОКОВИ И УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ : 

Гарантни рок за испоручена добра износи минимум годину дана и почиње да тече од дана инсталације и 
пуштања у рад калибрационих јединица.  
Понуђач мора да без накнаде отклони све евентуалне недостатке на опреми, које се уоче у гарантном року, 
као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.  
 

2.6 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА: 

У случају да се приликом пријема добра утврде недостаци у квалитету и/или квантитету и/или очигледне 
грешке, сачиниће се записник о рекламацији, а изабрани понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 
дана од дана сачињавања записника о рекламацији.   
Ако у наведеном року изабрани понуђач не може да отклони недостатке и/или грешке, у обавези је да 
предметно добро замени новим. 

mailto:ekourb@vojvodina.gov.rs.,%202
mailto:ekourb@vojvodina.gov.rs
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У случају да Наручилац уочи нерегуларности приликом прегледа података дужан је да о истима писмено 
обавести Добављача, који је обавезан да у року од 24 сата од пријема обавештења извести Наручиоца о 
узроку нерегуларности, а уколико је могуће исте отклони у року од највише 48 сати од пријема обавештења. 
У случају квара на опреми, Добављач је обавезан да у року од 24 сата од момента детекције квара о томе 
писмено обавести Наручиоца и уколико је могуће исти отклони у року од највише 48 сати од момента 
детекције квара. 
Уколико није могуће отклањање квара у задатом року, даје се могућност продужења рока за отклањање 
квара, уз претодно образложени писмени захтев Добављача и писмено одобрење представника Наручиоца. 
Добављач је дужан да Наручиоца писмено обавести о врсти квара и, уколико је то могуће, о року отклањања 
квара. 

2.7 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

 Авансно, 70% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и 
пријема предрачуна или профактуре; 

 Преосталих 30% од уговорене вредности ће се платити у року од 15 дана од дана коначне реализације 
уговора, тј. достављеног Записника о инсталацији и пуштању у рад калибрационих јединица. 

 
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове. 

 

4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
Услови за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама: 

4.1. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ МОГАО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Ред. 
Број 

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 
1 

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) Закона); 

 
 

2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) Закона); 

3 / 

 
4 

да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5 / 

6 

 да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); 

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

 
1 

финансијски капацитет 

 / 
 
 

2 

пословни капацитет 

 
Понуђач мора да поседује: 

 Овлашћење/сертификат произвођача опреме за продају и сервис опреме која је предмет јавне 
набавке и које је важеће на дан отварања понуда и за време трајања гарантног рока;  

 Потврду произвођача опреме која је у гаранцији (Табела 1. – Напомена), да ће произвођач опреме 
која је у гаранцији, пружити неопходну стручну и техничку подршку приликом повезивања опреме 
произвођача опреме која је у гаранцији са опремом која је предмет јавне набавке 

 технички капацитет 
 



 9 / 58 

3 Понуђач мора да поседује: 

 Сертификат о калибрацији регулатора масеног протока (MFC), у јединици за функционалну проверу 
мерних уређаја/анализатора, издат од стране акредитоване лабораторије 

 

 

 

 

 

 

 
4 

кадровски капацитет 

 Понуђач мора да поседује: 

 Минимум 3 запослена лица у радном односу на неодређено или одређено време или ангажована по 
основу уговора о обављању привремених и повремених послова, радно ангажованих за све време 
трајања уговора и гарантног рока, од којих минимум 1 лице са интегрисаним академским студијама 
техничког усмерења (смер електротехника, машинство или информатика) и минимум 1 лице,  са 
средњим образовањем у трајању од 4 године, које је стручно – техничко лице са овлашћењем 
произвођача опреме за сервис опреме која је предмет јавне набавке и минимум 1 лице, са средњим 
образовањем у трајању од 4 године, које је стручно – техничко лице са овлашћењем минимум једног 
произвођача анализатора гасова из мреже понуђача (Табела 1.) за сервис анализатора тог 
произвођача. 

 

4.2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 80. ЗЈН 

Ред. 
Број 

4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 
1 

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) Закона);  

  
 

2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) Закона); 

3 / 

4 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
Закона); 

 

 

5  да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); 

 
4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

 
1 

финансијски капацитет 

 / 

 
2 

пословни капацитет 

 / 
 

3 
технички капацитет 

 / 

 

 

 
4 

кадровски капацитет 

 / 
 
 

Понуђач уколико наступа са подизвођачем, у  складу са чл. 80. ЗЈН, дужан ј е  да за подизвођача достави 
доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама 
(услови под редним бројем 1, 2, 4 и 5 дела 4.2.1. Конкурсне документације).  

 
 

4.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 81. ЗЈН, 
ДА БИ МОГАО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Ред. 
Број 

4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 
1 

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) Закона);  
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2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) Закона); 

3 / 

4 
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

5  /   

 
6 

да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона); 

 4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

 
1 

финансијски капацитет 

 / 

 
 

2 

пословни капацитет 

 Понуђач мора да поседује: 

 Овлашћење/сертификат произвођача опреме за продају и сервис опреме која је предмет јавне набавке 
и које је важеће на дан отварања понуда и за време трајања гарантног рока;  

 Потврду произвођача опреме која је у гаранцији (Табела 1. – Напомена), да ће произвођач опреме која 
је у гаранцији, пружити неопходну стручну и техничку подршку приликом повезивања опреме 
произвођача опреме која је у гаранцији са опремом која је предмет јавне набавке 

 
3 

технички капацитет 

 
Понуђач мора да поседује: 

 Сертификат о калибрацији регулатора масеног протока (MFC), у јединици за функционалну проверу 
мерних уређаја/анализатора, издат од стране акредитоване лабораторије 

   
4 

кадровски капацитет 

 Понуђач мора да поседује: 

 Минимум 3 запослена лица у радном односу на неодређено или одређено време или ангажована по 
основу уговора о обављању привремених и повремених послова, радно ангажованих за све време 
трајања уговора и гарантног рока, од којих минимум 1 лице са интегрисаним академским студијама 
техничког усмерења (смер електротехника, машинство или информатика) и минимум 1 лице,  са 
средњим образовањем у трајању од 4 године, које је стручно – техничко лице са овлашћењем 
произвођача опреме за сервис опреме која је предмет јавне набавке и минимум 1 лице, са средњим 
образовањем у трајању од 4 године, које је стручно – техничко лице са овлашћењем минимум једног 
произвођача анализатора гасова из мреже понуђача (Табела 1.) за сервис анализатора тог 
произвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама (услови под 
редним бројем 1, 2, 4, и 6. дела 4.3.1. Конкурсне документације). Додатне услове група понуђача 
испуњава заједно. 
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4.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 
76. ЗЈН 

Прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од 
предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање:  
 Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77. став 4. ЗЈН НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 
77. став 1. тачке од 1) до 4) ЗЈН уз понуду (обавезни услови).   

  
 4.4.1. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

 
1 

финансијски капацитет 

 / 

        2 
 

пословни капацитет 

 Понуђач мора доставити: 

 Писмени доказ произвођача опреме да је понуђач ауторизован за продају и сервис опреме која је 
предмет јавне набавке (важећи на дан објављивања јавне набавке и током трајања уговора) 

 Фотокопија потврде произвођача опреме која је у гаранцији (Табела 1. – Напомена), да ће 
произвођач опреме која је у гаранцији, пружити неопходну стручну и техничку подршку приликом 
повезивања опреме произвођача опреме која је у гаранцији са опремом која је предмет јавне 
набавке 

 
3 

технички капацитет 

 Понуђач мора доставити: 

 Фотокопију сертификата о калибрацији регулатора масеног протока (MFC), у јединици за 
функционалну проверу мерних уређаја/анализатора, издатог од стране акредитоване лабораторије  

 
4 

кадровски капацитет 

 Понуђач мора доставити: 

 Образац М 4 (пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање) или уговор о раду или 
уговор о обављању привремених и повремених послова; 

 фотокопије диплома о захтеваној стручној спреми 

 Фотокопију  сертификата или овлашћења произвођача опреме издатог на име и презиме сервисера 
који ће бити ангажован за сервисирање опреме која је предмет јавне набавке (важећи на дан 
објављивања јавне набавке и током трајања уговора) 

 Фотокопију сертификата или овлашћења за минимум једног произвођача анализатора гасова из 
мреже понуђача (Табела 1.), издатог на име и презиме сервисера који ће бити ангажован за 
сервисирање анализатора тог произвођача (важећи на дан објављивања јавне набавке и током 
трајања уговора) 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели 
уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 
на прописан начин. 

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама испуњеност услова прописаних чланом 75. 
став 1. тачка од 1) до 5) и став 2. и чланом 76. Закона о јавним набавкама доказује се на следећи начин: 

1. АКО ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
јавне набавке, доказује подношењем попуњеног, потписаног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛ. 75. ЗА ПОНУЂАЧА, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 
Испуњеност услова из члана 75. став 2. ЗЈН доказује се потписаном Изјавом понуђача да је при 
састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде, датој на Обрасцу изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који 
чини саставни део ове конкурсне документације. 

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку јавне набавке за подизвођача доказује подношењем попуњеног, потписаног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ 
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗА ПОДИЗВОЂАЧА дате под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу. Изјаву попуњава, потписује овлашћено лице подизвођача. 
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3.  АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА испуњеност обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке за члана групе понуђача – носиоца посла и свих осталих чланова 
групе доказује се подношењем попуњеног, потписаног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 
75. ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА (попуњава и потписује понуђач члан групе 
понуђача – носилац посла) и ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (попуњава и потписује сваки понуђач члан групе понуђача посебно), дате под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу. 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. ЗЈН доказује се потписаном и овереном Изјавом 
понуђача да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности kоја је на снази време подношења понуде датом на Обрасцу изјаве на оснвоу члана 75. став 2. 
ЗЈН који чини саставни део ове конкурсне документације. 

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у Конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати печатом обрасце дате у Конкурсној 
документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и Обрасца изјаве на основу члана 
75. став 2. ЗЈН који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један од понуђача из групе понуђача потписује обрасце из Конкурсне документације 
(изузев два наведена) то питање треба дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
поснуде сходно члану 81. ЗЈН, како је то и објашњено у тачки 8) дела 8) Конкурсне документације. 

 
4. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ДА НАВЕДЕ КОЈИ СУ ТО ДОКАЗИ: На основу члана 78. 
став 5. и члана 79. став 6. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тач. 1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац 
не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном 
документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача уколико на 
тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН. 

   

 5. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ДОКАЗУЈЕ ИЗЈАВОМ ИЗ 
ЧЛАНА 77. СТАВ 4. ЗАКОНА, ПОСТУПИТИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 79. СТАВ 2. И 3. ЗАКОНА: 
 С обзиром на то да се доказивање испуњености услова врши на основу изјаве из члана 77. ст. 4. ЗЈН, 
Наручилац, сходно члану 79. став 3. ЗЈН, може пре доношења одлуке о додели Уговора од понуђача чија је 
понуда, према извештају комисије оцењена као најповољнија,  да затражи да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац неће од Понуђача затражити 
достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других 
поступака јавних набавки код наручиоца. Ако Понуђач у остављеном примереном року који не може бити 
краћи од 5 дана, не достави копију тражених доказе о испуњености услова или не достави на увид оригинал 
или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Доказе о испуњености обавезних из чл. 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН,  Наручилац може сходно одредбама чл. 
79. став 3. ЗЈН, да тражи пре доношења одлуке о додели уговора. 
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ИЗЈАВА УКОЛИКО СЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ДОКАЗУЈЕ ИЗЈАВОМ ИЗ ЧЛАНА 77. СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА: 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Пословно име: 
 

 
Скраћено пословно име: 

 

 
Правна форма: 

 

 
 

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 
 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 
___________________ из _________________, ул.  ___________________________бр._______даје 

 
 

И З Ј А В У 
 
 
да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку добра- Набавка 
калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета 
амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у поступку јавне набавке, број: 140-404-34/2020-03 (Ред. 
Бр. ЈН ОП 14/2020), и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са  
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
  
 

 
                                                                      

                                          
ПОНУЂАЧ 

 
М.П.                                

     (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Пословно име: 
 

 
Скраћено пословно име: 

 

 
Правна форма: 

 

 
 

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу подизвођач________________________ из 
________________ ул.  __________________  бр. __, наведен у Понуди деловодни број:  ___    од 
 2019. године, даје: 

   
И З Ј А В У 
 

да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку Набавка 
калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета 
амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у поступку јавне набавке, број: 140-404-34/2020-03 (Ред. бр. 
ЈН ОП 14/2020), и то: 

  

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 
 
 

 
             ПОДИЗВОЂАЧ 

М.П.                      
      (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 

 Напомена: 
 Образац изјаве попуњава, потписује подизвођач. 

 Подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене чланом 
75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН. 

 Уколико понуђач има више подизвођача умножиће Образац изјаве у довољном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦУ ПОСЛА 
 

Пословно име: 
 

 
Скраћено пословно име: 

 

 
Правна форма: 

 

 
 

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 
 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан групе          
понуђача – носилац посла ______________ _____ из     ________ ул.  
_______________ бр. _____  заведен у Понуди  деловодни број: ____  од    ____ 
2019. године и у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке број: _____________ од  2019. 
године, даје: 

  
 
 

И З Ј А В У 
 
да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку Набавка 
калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета 
амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у поступку јавне набавке број: 140-404-34/2020-03 (Ред. бр. 
ЈН ОП 14/2020), и то: 

  
 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2)  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територијим; 

  
 
 
 

                     ПОНУЂАЧ – ЧЛАН 
                                    ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИЛАЦ ПОСЛА 
 

М.П.                                   ____ 
                                 (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАН 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Пословно име: 
 

 
Скраћено пословно име: 

 

 
Правна форма: 

 

 
 

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

понуђач члан групе понуђача ______________________________________________________________ из 

  ______ ул.                    наведен у Понуди деловодни 

број:     од     2019. године и у Споразуму о заједничком извршењу 

јавне набавке број:      од 2019. године, даје: 

 

 

 
И З Ј А В У 

да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку- Набавка калибрационих 
јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на 
територији АП Војводине, у поступку јавне набавке број: 140-404-34/2020-03 (Ред. бр. ЈН ОП 14/2020), и то: 

  

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и 
  

  
 
 

 
ПОНУЂАЧ – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
                                                                               М.П.                        

(потпис овлашћеног лица) 
 

 
 Напомена: 

  Образац изјаве попуњава, потписује понуђач члан групе понуђача 
 Сваки члан групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене чланом 

75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2 ЗЈН 
 Уколико има више чланова групе понуђача овај образац ће се умножити у довољном броју примерака. 
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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

(1) Све елемeнте критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, 
као и метoдологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума који ће омогућити накнадну објективну проверу 
оцењивања понуда: 

 
Критеријум за доделу уговора за јавну набавку Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског 

мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у поступку јавне 
набавке број: 140-404-34/2020-03 (Ред. бр. ЈН ОП 14/2020) је: најнижа понуђена цена. Рангирање понуда извршиће се према 
курсу НБС на дан отварања понуда.  

Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из позива за подношење 
понуда и конкурсне документације – одговарајуће и прихватљиве понуде.понуда за коју наручилац утврди да је 
неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је не може накнадно допунити нити изменити како би је учинио 
прихватљивом. 

(2) Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоји 
две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом: 

              Критеријум на основу кога ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са истом најнижом понуђеном ценом јесте краћи понуђени рок испоруке  предметних добара. 

Уколико предметне понуде имају исту најнижу понуђену цену, и исти рок испоруке Наручилац ће доделу 
уговора извршити путем жреба, и то на следећи начин: 

- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исту најнижу понуђену цену да присуствују 
поступку жребања. 
- Поступку жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у просторијама наручиоца у Новом Саду, 

Булевар Михајла Пупина 16, канцеларија 48/приземље. 
- Комисија за јавну набавку ће водити записник о поступку жребања. 
- Комисија ће припремити посуду и папириће са именима понуђача чије су понуде имале исту најнижу понуђену цену. 
- Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије извршити извлачење папирића из исте и прочитати 

назив понуђача који је извучен 
- Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора. 
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

6.1.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА ЗА ЈН ОП -Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за 
контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у поступку јавне набавке ЈН ОП 14/2020 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

*подаци из АПРа 
 

Пословно име: 
 

 
Скраћено пословно име: 

 

 
Правна форма: 

 

Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  

Претежна делатност: 

Шифра делатности: Назив делатности: 

  

Назив банке и број рачуна:  

 

Телефон:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде и датум:  

Интернет страница на којој су докази из чл.77.ЗЈН 
јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз понуду, а ако се даје 
изјава не треба 
попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а:  
да 

 
не 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: 
 

- самостално 

- као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана групе 
понуђача: 

Место, општина и адреса седиште члана групе 
понуђача 

  

  

  

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у заједничкој 
понуди. 

- као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) и 

место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности набавке која ће 
се поверити подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

   

   

   

 
 

 

НАПОМЕНА 
 Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде обавезно 

се доставља попуњен, потписан Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача. 
 Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде обавезно 

се доставља попуњен, потписан Образац општи подаци о подизвођачу 
 
 

1) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда 
 
 
Рок важења понуде је дана од дана отварања понуда.
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2) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

 
Предмет: Набавка калибрационих јединица за 
локалну мрежу аутоматског мониторинга АП 
Војводине за контролу квалитета амбијенталног 
ваздуха на територији АП Војводине 

 
Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског 
мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног 
ваздуха на територији АП Војводине 

 Укупна понуђена цена без ПДВ-a:  

 
 
 
 
  

 
ПДВ: 

 
                  

 
укупна понуђена цена са ПДВ-ом : 

 

 
Рок испоруке и инсталације  

 
 
 

Рок испоруке добара је __________(максимално 90) календарских 
дана рачунајући од дана закључења уговора, а рок за инсталацију и 
пуштање у рад калибрационих јединица у аутоматским станицама је 
7 календарских дана од дана испоруке добара.  

 

Рок и начин плаћања 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

 Авансно, 70% од уговорене вредности платиће се у року од 
7 дана од дана потписаног уговора и пријема предрачуна 
или профактуре; 

 Преосталих 30% од уговорене вредности ће се платити у 
року од 15 дана од дана коначне реализације уговора, тј. 
достављеног Записника о инсталацији и пуштању у рад 
калибрационих јединица. 

 
 

. 

Гарантни рок  

Гарантни рок за испоручена добра износи ___________(минимум 
годину дана).  
Гарантни рок почиње да тече од дана инсталације и пуштања у рад 

калибрационих јединица. Понуђач мора да без накнаде отклони све 

евентуалне недостатке на опреми, које се уоче у гарантном року, као 

и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.  

 
 
 
 
Дана________________________ 
 
 

                                                                                                           ПОНУЂАЧ 

 
                                   М.П.                                                    _________  ____________ 

                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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6.1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

                    ЈНОП 14/2020 
  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна:  

 

Имена и одговарајуће професионалне 
квалификације лица која ће бити одговорна 
за извршење уговора: 

 

Деловодни број и датум понуде:  

Телефон:  

Е – mail адреса:  

Интернет страница на којој су докази из 
чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз понуду, а 
ако се даје изјава не 
треба попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача 
АПР-а: 

 
да 

 
не 

 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна:  

 

Имена и одговарајуће професионалне 
квалификације лица која ће бити одговорна 
за извршење уговора: 

 

Телефон:  

Е – mail адреса:  
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Интернет страница на којој су докази из 
чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз понуду, а 
ако се даје изјава не треба попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача 
АПР-а: 

 
да 

 
не 

 

3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 
квалификације лица која ће бити одговорна 
за извршење уговора: 

 

Телефон:  

Е – mail адреса:  

Интернет страница на којој су докази из 
чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду, а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача  

АПР-а: 

 
да 

 
не 

 

                                       ПОНУЂАЧ - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 
М.П.                                   _______ 

                                             (потпис овлашћеног лица) 
 Напомена: 

 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду. 

 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача се не попуњава и 
не доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује понуђач – носилац посла, односно 
његово овлашћено лице. 

 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача се може          
умножити. 
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6.1.2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

ЈН ОП 14/2020 
  

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1 

Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна:  

 

Проценат укупне вредности набавке који ће се 
поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача: 

 

Телефон:  

Е – mail адреса:  

Интернет страница на којој су докази из чл.77. 
ЗЈН јавно досупни 

*(уколико се не достављају уз понуду, а ако се 
даје изјава не треба попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а:  
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2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2 

Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна:  

 

Проценат укупне вредности набавке који ће се 
поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Телефон:  

Е – mail адреса:  

Интернет страница на којој су докази из чл.77. 
ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду, а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а:  
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3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3 

Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна:  

 

Проценат укупне вредности набавке који ће се 
поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача: 

 

Телефон:  

Е – mail адреса:  

Интернет страница на којој су докази из чл.77.ЗЈН 
јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду, а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а:  

 
 

                                                               ПОНУЂАЧ 
М.П.                                                       ___________ 

                                                             (потпис овлашћеног лица) 
 

 Напомена:  

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. 

 Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово овлашћено лице. 

 Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 
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6.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________     у поступку доделе уговора о јавној 
набавци број: 140-404-34/2020-03

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на 
територији АП Војводине 

 ЈН ОП 14/2020 

ОПИС ДОБРА Јединица мере КОЛИЧИНА  Јединична цена без ПДВ-
а 

Укупна цена без ПДВ-а ПДВ Укупна цена са ПДВ-ом 

1. Јединица за функционалну проверу мерних 
уређаја/анализатора (SO2, CO, NO, О3) 

комад 6     

2. Сертификовани референтни материјал са 
регулатором притиска (SO2, CO, NO) 

комад 6     

3. Генератор нултог гаса комад 6     

4. Пермеациона јединица за BTEX анализатор 
(Airmotec-Chromatotec PID) 

комад 3     

5. Потрошни материјал за годину дана рада 
система за калибрацију (специфицирати 
појединачно за сваку наведену аутоматску 
станицу, за следеће елементе: 

 Јединица за функционалну проверу мерних 
уређаја/анализатора (SO2, CO, NO, O3) 

 Сертификовани референтни материјал са 
регулатором притиска (SO2, CO, NO) 

 Генератор нултог гаса  

 Пермеациона јединица за BTEX анализатор 

Комад/кг 6 
аутоматских 
станица 

    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:__________________ 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:_________________ 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

   
Напомена: У цену урачунати све трошкове везане за реализацију предмета јавне набавке и то: трошкови транспорта, шпедиције, царине и др..  
Рангирање понуда извршиће се према курсу НБС на дан отварања понуда.  
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе технички каталог или извод из каталога (штампана брошура, спецификација произвођача, технички опис или сл. документ), издат 
од стране произвођача, из кога се јасно може утврдити да понуђени производи у потпуности одговарају захтевима техничке спецификације (понуђач је дужан да у каталогу 
издатом од стране произвођача означи захтевано из техничке спецификације). 
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Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену табелу са карактеристикама понуђене опреме у односу на све захтеване минималне техничке карактеристике:  

.  

Опрема 

 

Минималне техничке карактеристике 

 

Карактеристике понуђене опреме 

Калибрациона јединица: 

 Јединица за функционалну 
проверу мерних 
уређаја/анализатора (SO2, CO, 
NO, О3) 

 Јединица за функционалну контролу  мора испуњавати 
захтеве CEN стандарда или националних еквивалената који 
се односе на нула/спан провере, и то за следеће параметре: 

 Сумпор диоксид (SO2): 14212  

 Азот моноксид (NO): 14211 

 Угљен моноксид (CO): 14626 

 

 Јединица за функционалну контролу мора бити 
компатибилна са THERMO, HORIBA и ENVEA 
анализаторима, специфицираним у Табели 1. 

 

 Доступни модули: 
 Сумпор диоксид (SO2): разблажење 
 Азот моноксид (NO): разблажење 
 Угљен моноксид (CO): разблажење 
 Модул за искоришћење пермеацијски генерисаног гаса 

из анализатора за озон 

 

 Конструкција: модуларна (могућа накнадна надоградња 
спан канала) 

 

 Напајање нултим гасом: екстерно  

 Јединица за функционалну проверу треба да  управља 
анализаторима 

 

 Регулација протока: регулатор масеног протока - MFC 
(mass flow controler) за нулти и спан гас (уз понуду 
обавезно приложити сертификат о калибрацији MFC од 
стране акредитоване лабораторије) складу са CEN 
стандардом или националним еквивалентом 6145-7) 

 

 Проток калибрационог гаса: ускладити са стварним 
потребама анализатора на аутоматским станицама 

 

 Укупна мерна несигурност припремљеног спан гаса за 
анализаторе мора бити мања од 5%, а за СРМ мања од 
2%  

 

 Димензије: инсталација у 19“ полицу  
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 Јединица за функционалну проверу мора 
комуницирати истовремено са: 
 локалном јединицом за прикупљање и обраду 

података - „data logger-ом“ (притисак и проток 
нултог и спан гаса, вредности задате и стварне 
концентрације коју јединица задаје анализаторима 
за нулти и спан гас) 

 централним софтвером за прикупљање и обраду 
података (добијени подаци морају бити 
компатибилни са софтверским модулом за 
осигуравање резултата мерења) и 

 анализаторима. 

 

 Комуникационе спецификације:  
 Повезивост:  RS232 или Ethernet (RJ45) или USB порт; 

аналогни или дигитални улаз/излаз 
 Комуникациони протоколи: Bayern-Hessen/Gesytech 

и протокол произвођача   

 

 Сертификовани референтни 
материјал са регулатором 
притиска (SO2, CO, NO) 

 Мешавина гасова  SO2, NO, CO у N2 - 10l боца, притисак 
до 200 bar-а, са регулатором притиска до 6 bar 

 

 Гасови у боцама морају бити испоручени са 
стабилношћу од минимум 12 месеци са произвођачким 
сертификатом и са 2% аналитичке тачности 

 

 Сертификат у складу са CEN стандардом или 
националним еквивалентом 17025 

 

 Генератор нултог гаса  Генератор нултог гаса који генерише нулти гас за 
функционалну проверу нуле на анализаторима за 
мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, који 
испуњава захтеве CEN стандарда или националних 
еквивалената који се односе на генерисање нултог гаса 
за контролу квалитета, за све појединачне параметре 
(SO2, NO, CO, О3) у оквиру система за мониторинг 

квалитета ваздуха (из гаса се морају елиминисати све 

нечистоће/примесе: влага, SO2, NO, NO2, CO, О3, H2S, 
NH3, угљоводоници…) 

 

 Уклањање влаге (сушач): Транспарентна касета за 
силика гел за снабдевање сувим ваздухом (минималног 

капацитета за 6 месеци рада калибрационе јединице); 

 

 Уклањање нечистоћа/примеса (скрубер): 
транспарентна касета са минимално три медијума за 
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уклањање свих мерених и интерферирајућих гасова за 
анализаторе за мерење концентрације  SO2, NO/NO2/ 
NOx, CO (за сваки медијум минималног капацитета за 6 
месеци рада калибрационе јединице) 

 Напомена: Навести спецификацију сушача/скрубера, као и 
степен уклањања влаге и пречишћавања по појединачним 
компонентама/полутантима   

 Компримовани ваздух за чишћење и одржавање  

 Безуљни компресор са резервоаром за довод ваздуха  

 Пермеациона јединица за BTEX 
анализатор (Airmotec-
Chromatotec PID) 

Екстерна јединица са пермеационом цеви и спојним 
материјалом за повезивање са анализатором 

 

 Екстерно управљање помоћу анализатора  

 Нулти гас: азот  

 Систем пермеације  

 Потрошни материјал  Специфицирати листу потрошног материјала за годину 
дана рада система за калибрацију, појединачно за сваку 
наведену аутоматску станицу, за следеће елементе: 

 Јединица за функционалну проверу мерних 
уређаја/анализатора (SO2, CO, NO, О3) 

 Сертификовани референтни материјал са регулатором 
притиска (SO2, CO, NO) 

 Генератор нултог гаса  

 Пермеациона јединица за BTEX анализатор 
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УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12, 14/15 и 68/15) и 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова («Службени гласник РС», бр. 86/15) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни 
елементи понуђене цене, као што су: 

                  цена (јединична и укупна) са и без ПДВ. 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у 
обрасцу понуде. 

  Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони бр 4 уписати укупну цену без пдв-а  
 у колони бр. 5 уписати укупну цену са пдв-ом 
 у колони бр.6 описатри   
 Напомена: 

Понуђач мора попунити све наведене елементе из Обрасца структуре цене тако да понуђена цена без и са ПДВ-ом из овог 
Обрасца буду идентичне наведеној понуђеној цени из Обрасца понуде и да иста покрива све трошкове које понуђач има у 
рализацији набавке. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене потписује члан групе понуђача – носилац посла сходно 

Споразуму.
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6.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Пословно име: 
 

 
Скраћено пословно име: 

 

 
Правна форма: 

 

 
Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  ПИБ:  

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015), а сходно члану 6. став 1. тачка 6.) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), 
уз понуду прилажем 

 
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

за јавну набавку добра- Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП 
Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине 

                                                                ЈН ОП 14/2020 и то: 
 

израда узорка или модела који су израђени у складу са 
траженом техничком спецификацијом наручиоца 

 
 

  динара без пдв 

 
 

трошкови прибављања средстава обезбеђења 

 
 

  динара без пдв 

  
Укупни трошкови без пдв динара 

  
Пдв динара 

 
Укупни трошкови са ПДВ 

 
динара 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац 
предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 
3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

ПОНУЂАЧ 
М.П.                                  ___________ 

                                (потпис овлашћеног лица) 
 

Напомена: 
Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и 

који траже да му их наручилац надокнади. 
Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12,14/15 и 68/15) 

Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му 
надокнади трошкове. 

Достављање овог обрасца није oбавезно. 
 



32 
 

 
6.4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у постуцима јавних 
набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр. 86/2015) понуђач из 
  ул. бр. даје 

 
          ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду деловодни 
број:_______________________за јавну набавку мале вредности- добра- Набавка калибрационих јединица за 
локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији 
АП Војводине (Ред. број ЈН ОП 14/2020) -  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки 
и интернет страници наручиоца, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
         У супротном упознат је да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), уговор о јавној набавци бити ништаван. 

 
 
 
 
 

                                            ПОНУЂАЧ 
                                                      м.п.                         

                                                                                                                                                                         
________________________ 

 
                          (потпис овлашћеног лица) 

 
 

* Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити појединачно потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, те у том смислу Образац треба умножити у 
потребном броју примерака. 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона 
о јавним набавкама. 
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6.5.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 

 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из извода АПР) 

 
Пословно име: 

 

 
Скраћено пословно име: 

 

Правна форма:  
 
 

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  

 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) као понуђач, дајем 

 

 И З Ј А В У 
 
 

да сам при састављању Понуде деловодни број:   _____________   _________ од ___________за јавну набавку 
добра- Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу 
квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Ред. број ЈН ОП 14/2020) поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 
 

 
                             ПОНУЂАЧ 

М.П.                      
                      (потпис овлашћеног лица) 
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6.5.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА 

ПОСЛА 
 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦУ ПОСЛА 
 

Пословно име: 
 

 
Скраћено пословно име: 

 

 
Правна форма: 

 

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  

 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) као понуђач – члан групе понуђача – носилац посла, дајем 

 

И З Ј А В У

да сам при састављању Понуде деловодни број:     за јавну набавку

добра- Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу 
квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Ред. број ЈН ОП 14/2020) поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 

 

 
 

                                    ПОНУЂАЧ ЧЛАН 
                                                ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 
М.П.                                    ________ 

            (потпис овлашћено лица) 
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6.5.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Пословно име: 
 

 
Скраћено пословно име: 

 

 
Правна форма: 

 

 
 

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  

 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) као понуђач – члан групе понуђача, дајем 

 
 

И З Ј А В У 
 
 

да сам при састављању Понуде деловодни број:     за јавну набаку добра- Набавка калибрационих јединица 
за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији 
АП Војводине (Ред. број ЈН ОП 14/2020) поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда. 

  
 
 
 

   ПОНУЂАЧ ЧЛАН             
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

М.П.                 
        (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Напомена:   
- Изјаву мора да потпише сваки понуђач из групе.
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6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР) 

 
Пословно име: 

 

 
Скраћено пословно име: 

 

 
Правна форма: 

 

 
 

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач, дајем 

 
И З Ј А В У 

 
да се у држави -    _, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012 , 14/2015 и 68/2015), те исту оверену пред судским - 
управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе, прилажем уз понуду за јавну 
набавку добра- Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за 
контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Ред. број ЈН ОП 14/2020). Упознат сам са 
могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве односно да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
државе где имам седиште. 

 
 
 
 
 

      ПОНУЂАЧ 
М.П.            

        (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена:  
Изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом државе у којој понуђач има седиште.  
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ 
бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник п р е д а ј е 

                          

6.7 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр._______________________ 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК -
ПРАВНО ЛИЦЕ 
ЛИЦЕ: 

   

Седиште и адреса:  

Матични број:  

Порески број:  

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине 

Седиште и адреса: Нови Сад 
Булевар Михајла Пупина бр. 16 

Матични број: 08752885 

Порески број: 100715260 

Текући рачун: 840-30640-67 
код Управе за трезор 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: која 
је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је менични дужник 
поднео у поступку јавне набавке д о б р а -  Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског 
мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Ред. број ЈН 
ОП 14/2020). Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења понуде. 
 Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично 

овлашћење на износ од ________________  динара    

(словима_______________________________________________) што представља 10% без ПДВ од износа понуде 

коју је Менични  дужник поднео. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, 
односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна 
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до 
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално 
настану надлежан је суд у Новом Саду. 

 
 
 
 

Датум издавања  Потпис овлашћеног лица 
овлашћења:__________________  меничног дужника 

 
М.П.   

  



38 
 

6.8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
И З Ј А В А 

 
 

да смо дана  _______________ 2020. године посетили локацијe и извршили увид на лицу места, на мерним 
местима/аутоматским станицамa: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад – Шангај, Обедска бара и Зрењанин, у 
оквиру постојеће локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на 
територији АП Војводине, ради припремања понуде за јавну набавку КАЛИБРАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЛОКАЛНУ 
МРЕЖУ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ (Ред. број ЈН ОП 14/2020)  

ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШИО ПОСЕТУ И УВИД У ПРЕДМЕТНЕ ЛОКАЦИЈЕ (мерна 
места/аутоматске станице: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад – Шангај, Обедска бара и 
Зрењанин:________________________________________________________________________________ 

 
ПОНУЂАЧ 

м.п.    _______________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 
ПОТВРЂУЈЕМ: 
Представник Наручиоца ______________________________________   
             (уписати штампаним словима име и презиме)  
 
_________________________________________ 
                            (потпис) 
 
*у случају да посету и увид на лицу места врши овлашћено лице понуђача потребно је да приложи пуномоћ 

дату од стране одговорног лица. 
Напомена: Увид се може извршити најкасније 7 календарских дана до истека рока за подношење понуда.  
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6.9 ОБРАЗАЦ – КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ 

 
даје изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о броју запослених - списак запослених и уговорно  
ангажованих лица, која ће бити ангажована на реализацији предмета јавне набавке: 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме Занимање/ 
звање и стручна 

спрема 

 
 Радно место у фирми 

Број година  
радног искуства  

 

1.  
 
 

 
 

  

2.  
 
 

 
 

  

3.  
 
 

 
 

  

4.  
 
 

 
 

  

5.  
 
 

 
 

  

 
НАПОМЕНА: 
Уз образац приложити: 

 Образац М 4 (пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање) или уговор о раду или уговор 
о обављању привремених и повремених послова; 

 фотокопије диплома о захтеваној стручној спреми 

 Фотокопију  сертификата или овлашћења произвођача опреме за ангажованог сервисера за сервисирање 
опреме која је предмет јавне набавке (важећи на дан објављивања јавне набавке и током трајања уговора) 

 Фотокопију сертификата или овлашћења за минимум једног произвођача анализатора гасова из мреже 
понуђача (Табела 1.) за ангажованог сервисера за сервисирање анализатора тог произвођача (важећи на 
дан објављивања јавне набавке и током трајања уговора) 

 

  

 
 

Место и датум М.П. Понуђач 
               (овлашћено лице) 

 

Понуђач  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Место и датум издавања изјаве  
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6.10 ОБРАЗАЦ – ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И САРАДЊУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1. СПИСАК КОНТАКТ ОСОБА ДОБАВЉАЧА 
 

 

Контакт особе Добављача: 

Име контакт особе  

Функција  

Телефон  

Мобилни телефон  

Е-mail адреса  

 
 

Име контакт особе  

Функција  

Телефон  

Мобилни телефон  

Е-mail адреса  

 
 

Име контакт особе  

Функција  

Телефон  

Мобилни телефон  

Е-mail адреса  

 
 
 

ПОНУЂАЧ 
м.п. _______________________ 

 

(потпис овлашћеног лица) 



 41 / 58 
 

2. СПИСАК КОНТАКТ ОСОБА НАРУЧИОЦА 

 
Контакт особе Наручиоца: 

Име контакт особе Драган Ђурица 

Функција в.д. помоћник покрајинског секретара за 
мониторинг и информациони систем животне 
средине 

Телефон 021/487 4553 или 021/487-4719 

Мобилни телефон / 

Е- mail адреса ekourb@vojvodina.gov.rs 

 
 

Име контакт особе мр Христина Радовановић Јовин 

Функција Виши саветник 

Телефон 021/487 4689 или 021/487 4719 

Мобилни телефон / 

Е- mail адреса ekourb@vojvodina.gov.rs 

 
 
 
 
  

mailto:ekourb@vojvodina.gov.rs
mailto:ekourb@vojvodina.gov.rs
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

Напомена:  

Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља 
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о 
јавној набавци. Исти служи да се понуђачи упознају са садржином будућег уговора. 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року 
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од 8 дана од дана пријема уговора исти 
потпише и овери и врати Наручиоцу. 

У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да определи да модел угоора 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе понуђачакоји ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

У случају подношења понуде групе понуђача – заједничке понуде, односно понуде са 
подизвођачем, у моделу уговора односно уговоеу морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђач, 
односно сви подизвођачи. 

 
 
МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ. 

 

  
УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА –НАБАВКА КАЛИБРАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЛОКАЛНУ МРЕЖУ АУТОМАТСКОГ 
МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 

ВОЈВОДИНЕ  
 

у поступку јавне набавке  

редни број ЈН ОП 14/2020 

 

закључен дана:____________________ * (попуњава Наручилац) године, у Новом Саду, између: 

 
 1. Аутономне покрајине Војводине - Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне 
средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, матични број: 08752885, ПИБ: 100715260 (у даљем 
тексту: Наручилац), кога заступа покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир 
Галић, дипл. правник, са једне стране и 

 
 2. _______________________________, са седиштем у _______________, Улица 
________________________ број ____, матични број ___________, ПИБ ___________, број рачуна 
__________________отворен код _________________________, које заступа _________________ (у 
даљем тексту Добављач) са друге стране 
 
Основ уговора: 
ЈН Број 14/2020 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:*  
*попуњава понуђач – носилац посла  
2.* Групу понуђача чине:  
2.1. ____________________________________ из _________________,  
(навести скраћено пословно име из АПР)  
ул. ________________________________________ бр. ____________,  
2.2. ____________________________________ из _________________,  
(навести скраћено пословно име из АПР)  
ул. ________________________________________ бр. ____________,  
(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа 
________________________________________________________________,  
(име и презиме)  
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__________________________ ________________________________________ .  
(функција) (навести скраћено пословно име из АПР)  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. тачка 1-
6 ЗЈН, а споразумом могу бити уређена и друга питања која наручилац одреди Конкурсном 
документацијом. Споразум чини саставни део овог Уговора. 
Чланови групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ____________________ од 
*____________је саставни део овог уговора.  
* попуњава понуђач – носилац посла. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 
број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра - 
Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП  Војводине за контролу 
квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине спровео поступак јавне набавке број: ЈН ОП 
14/2020, покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 140-404-34/2020-03 од 25.2.2020. 
године, при чему уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Добављач добра доставио понуду број:____________од______________2020. године,  
- да понуда Добављач добра у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 

документације, 
- да Добављач добра у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели 

уговора за предметна добра. 
  

Члан 1. 
Предмет уговора 

 
Предмет уговора је набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП  
Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, a у складу са 
Техничком спецификацијом из Конкурсне документације. 
 
Врста, количине, квалитет и цена добара утврђени су према позиву Наручиоца објављеном на интернет 
страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки, техничкој спецификацији и прихваћеној понуди 
Добављача деловодни број :___________________ од _____________2020. године. 
Техничка спецификација и Понуда чине саставни део овог Уговора. 
 
АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:  
*попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем  

  
  Члан ____.* 

Добављач  је део набавке која је предмет овог уговора и то 
_________________________________________________________________________,  
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)  
поверио подизвођачу ______________________________________________________  
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР)  
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности набавке.  
Добављач  је део набавке која је предмет овог уговора и то 
_________________________________________________________________________,  
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)  
поверио подизвођачу ______________________________________________________  
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР)  
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности набавке.  
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам извршио делове 
набавке поверене подизвођачима. 

 
Члан 2. 

Рок испоруке добара је ______________ календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора, а рок 
за инсталацију и пуштање у рад калибрационих јединица у аутоматским станицама је 7 календарских дана 
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од дана испоруке добара. Назив и адреса аутоматских станица у којима ће се вршити инсталација и 
пуштање у рад калибрационих јединица биће достављени у тренутку закључења уговора. 
Након испоруке, сачињава се Записник о квантитативном и квалитативном пријему, а након инсталације 
и пуштања у рад калибрационих јединица у аутоматским станицама Записник о инсталацији и пуштању у 
рад.  
Место испоруке: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла 
Пупина бр.16, Нови Сад. 
Изузетно, рок из става 1. овог члана се продужава на захтев Добављача у случају објективних околности 
на које добављач није могао да утиче, уз благовремено писмено обавештење упућено Наручиоцу, као и 
других догађаја са карактером „више силе“, као и уколико су разлози за кашњење, односно за 
немогућност реализације испоруке и/или пратећих услуга у уговореном року на страни Наручиоца.  
Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу, који ценећи 
околности наведене у захтеву одлучује о продужењу рока.  
Уговорени рок је продужен доношењем Одлуке о продужењу рока и закључењем Анекса. 
 

Члан 3 
 
За квалитет добара гарантује и одговара Добављач.  
Гарантни рок за испоручена добра износи ___________(минимум годину дана), од дана инсталације и 
пуштања у рад предметних добара, тј. поптисивања Записника о инсталацији и пуштању у рад.  
Гарантни рок почиње да тече од дана инсталације и пуштања у рад калибрационих јединица. Понуђач 
мора да без накнаде отклони све евентуалне недостатке на опреми, које се уоче у гарантном року, као и 
после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.  
 

Члан 4. 
 

Испорука добара дефинисаних у Техничкој спецификацији се врши у оригиналним и неоштећеним 
паковањима са сертификатом и свим пратећим прилозима (гарантни лист и Јединствена царинска 
исправа).  
Представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и установи да су у складу 
са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и количинама) која је саставни део 
уговора.  
У случају да се приликом пријема добра утврде недостаци у квалитету и/или квантитету и/или очигледне 
грешке, сачиниће се записник о рекламацији, а изабрани понуђач мора исте отклонити најкасније у року 
од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.   
Ако у наведеном року изабрани понуђач не може да отклони недостатке и/или грешке, у обавези је да 
предметно добро замени новим. 
У случају да Наручилац уочи нерегуларности приликом прегледа података дужан је да о истима писмено 
обавести Добављача, који је обавезан да у року од 24 сата од пријема обавештења извести Наручиоца о 
узроку нерегуларности, а уколико је могуће исте отклони у року од највише 48 сати од пријема 
обавештења. У случају квара на опреми, Добављач је обавезан да у року од 24 сата од момента детекције 
квара о томе писмено обавести Наручиоца и уколико је могуће исти отклони у року од највише 48 сати од 
момента детекције квара. 
Уколико није могуће отклањање квара у задатом року, даје се могућност продужења рока за отклањање 
квара, уз претходно образложени писмени захтев Добављача и писмено одобрење представника 
Наручиоца. Добављач је дужан да Наручиоца писмено обавести о врсти квара и, уколико је то могуће, о 
року отклањања квара. 

 
Члан 5. 

 
 

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 
Укупно уговорена цена износи ________________________ (словима: 
_______________________________________________________________________) динара без ПДВ, 
односно ___________________________________ (словима: 
_______________________________________________________________________) са ПДВ. (попуњава 
Наручилац). 
Цена из става 1. овог члана је фиксна и обухвата цену предметних услуга и све друге зависне трошкове. 
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Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. 
 

 
 

Члан 6. 
 

У случају прекорачења рока из члана 2. овог уговора,  Добављач се обавезује да за сваки дан закашњења плати 
Наручиоцу на име уговорне казне 0,05 % од вредности набавке из члана 5. став 1 овог уговора, а не више од 10 
%. 
У случају прекорачења рока из члана 4. став 3. и 4. овог уговора, које је дуже од 10 календарских дана, Наручилац 
има право наплате средстава обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да раскине предметни 
Уговор. 

 
 

Члан 7. 
 
 
 

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати уговорену цену из члана 5. овог уговора на рачун 
Добављача број _______________________________ код пословне банке _____________________, на 
следећи начин: 

 Авансно, 70% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и 
пријема предрачуна или профактуре и достављене менице за примљени аванс; 

 Преосталих 30% од уговорене вредности ће се платити у року од 15 дана од дана коначне 
реализације уговора, тј. достављеног Записника о инсталацији и пуштању у рад калибрационих 
јединица, а прихваћеног од стране Наручиоца, достављеног коначног рачуна - фактуре за 
извршену набавку и извештаја о утрошку  уплате по предрачуну или профактури. 
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима извршења 
буџета АП Војводине. 

 
 

Члан 8. 
Свака од уговорених страна може раскинути овај уговор у случају  када друга страна не испуњава или 
неуредно испуњава своје уговорене преузете обавезе.  
Страна  која намерава да једнострано раскине уговор дужна је да другу  уговорну  страну писменим 
путем обавести о својој намери најмање 7 дана пре намераваног дана раскида уговора. 
По протеку рока од 7 дана од дана пријема писменог обавештења друге уговорне стране, уговор ће се 
сматрати раскинутим. 

Члан 9. 
 

Средство финансијског обезбеђења за примљени аванс: 
 

Добављач ће као гаранцију за примљени аванс, дати Наручиоцу бланко соло регистровану меницу са 
клаузулом „без протеста“ која је евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписом од стране овлашћеног лица које је  депоновало  потпис  у банци, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо на износ у висини датог 
аванса (70 % од вредности уговора са ПДВ-ом) изражен у динарима са ПДВ-ом. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју је понуђач 
навео у меничном овлашћењу – писму. 
  
 
Средство обезбеђења за добро извршење посла: 
 
Добављач ће као гаранцију за добро извршење посла, дати Наручиоцу бланко соло регистровану меницу 
са клаузулом „без протеста“ која је евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписом од стране овлашћеног лица које је  депоновало  потпис  у банци, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо са роком важности  који је 
30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
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депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју је понуђач навео у меничном овлашћењу 
– писму. 
Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за извршење свих уговорних обавеза предаје 
се  приликом потписивања уговора о јавној набавци. 
 
Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: 
 
Добављач ће као гаранцију за за отклањање недостатака у гарантном року, дати Наручиоцу бланко соло 
регистровану меницу са клаузулом „без протеста“ која је евидентирана у Регистру меница Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписом од стране овлашћеног лица које је  депоновало  
потпис  у банци, на износ од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, а уз исту мора бити достављено 
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Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року предаје се приликом потписивања 
уговора о јавној набавци. 
Ако се за време трајања овог уговора промени уговорени рок, Добављачје дужан да продужи рок важења 
менице из става 1.и 2. овог члана. 
Наручилац се обавезује да по испуњењу обавеза из овог уговора Понуђачу вратити регистровану меницу, 
уколико је у међувремену не искористи у складу са ставом 1. и 2. овог члана. 
 

Члан 10. 
                    
Контролу наменског и законитог коришћења одобрених средстава вршиће Буџетска инспекција АП 
Војводине. 
Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су предмет овог уговора подлежу контроли 
примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења 
средстава, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине. 
Обавезује се Извршилац да служби буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине омогући 
несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора код Извршиоца. 

 
Члан 11. 

Уговорне стране ће настојати да све евентуалне спорове реше мирним путем. У супротном, надлежан је 
стварно надлежни суд у Новом Саду. 

 
Члан 12.  

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015), након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

 
 

Члан 13. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4(четири) примерка, а  
Добављач  2 примерка уговора. 

 

 

За ДОБАВЉАЧА                                                                                                         За НАРУЧИОЦА 

 ________________________                                                                                                                        _________________________ 
                                                                                                                                                                                        Владимир Галић 
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да 

се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком страном језику, 
као и који део понуде може бити на страном језику: 

Понуда се подноси на српском језику. 
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик 
оверен од судског тумача за предметни страни језик. 

 
2. Начин подношења понуде: 
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. Понуђач доставља 
понуду у писаном облику. 

2.1. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:  
Понуђач понуду подноси непосредно на писарници или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Аутономна покрајина Војводина - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16., са назнаком: 
„Понуда за јавну набавку - добра Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског 
мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине -, 
редни број јавне набавке 14/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 10.4.2020. године до 
10:00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди 
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену 
понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено. 
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, 
на обрасцу из Конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди и мора 
бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена 
печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање). 

  
Обавезна садржина понуде је:  

1. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. За понуђача 

3 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

4 Докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН  за понуђача 
 

5 
Образац трошкова припреме понуде 
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

6 Образац изјаве о независној понуди 
 

     7 
Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

       9 Модел уговора 7. 

10 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за озбиљност понуде (бланко соло 
меница, менично овлашћење, копија депо картона, копија захтева за регистрацију менице који је оверен 
од стране пословне банке) 
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2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о подизвођачима 

3 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за понуђача 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за подизвођача 

5 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН за понуђача 
 

6 
Образац структуре трошкова 
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

   7 Образац изјаве о независној понуди 
 
   8 

Образац изјаве на основу чл.79. ст.10. ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

10 Модел уговора 7. 

11 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за озбиљност понуде (бланко соло 
меница, менично овлашћење, копија депо картона, копија захтева за регистрацију менице који је оверен 
од стране пословне банке) 

 
 
 

3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  

3 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 
 
4 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. ЗЈН за понуђача – члана групе понуђача – носиоца 
посла 

 
5 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. ЗЈН за чланове групе понуђача – члан групе понуђача 

 
6 

Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН за понуђача члана групе понуђача 
– носиоца посла 

   7 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН за понуђача члана групе понуђача 

   8 Докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН  за понуђача – носиоца посла и чланове групе 
понуђача 

  
   9 

Образац структуре трошкова 
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

10 Образац изјаве о независној понуди 

 11 Образац изјаве на основу члана 79. ст.10. ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

13 Модел уговора 7. 

14 

Средство финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за озбиљност понуде 
(бланко соло меница, менично овлашћење, копија депо картона, копија захтева за регистрацију менице 
који је оверен од стране пословне банке) 

 

 

 

  

2.2. начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити 
њихов саставни део:  

                           Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
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део Конкурсне документације. Све обрасце оверава и потписује овлашћено лице понуђача (лице 
овлашћено за заступање). 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава 
мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача потписује све 
обрасце из табеле 1. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача потписује све 
обрасце из табеле 2. 

    
АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група 

понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној документацији потписују сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће 
потписивати обрасце дате у Конкурсној документацији, изузев Обрасца изјаве о независној понуди и 
Обрасца изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН. Сваки члан групе понуђача, укључујући 
и носиоца посла, мора да достави попуњен, потписан Образац изјаве о независној понуди, као и Образац 
изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН. У случају да се група понуђача определи да један 
од понуђача из групе понуђача потписује обрасце из Конкурсне документације (изузев два наведена) 
то питање треба дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сходно 
члану 81. ЗЈН, како је то и објашњено у тачки 8. овог дела Конкурсне документације. 
 
3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и 
упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован 
у више партија: 
 Ова набавка НИЈЕ обликована у више посебних истоврсних целина (партија). 
 
4. Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве 
понуде дозвољено: НЕ ПОСТОЈИ могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве 
понуде није дозвољено. 
 
5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона: 
Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду након 
подношења, на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која о д документа накнадно 
доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца (Аутономна покрајина 
Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад) путем поште или непосредно преко писарнице покрајинских органа, са обавезном 
назнаком: 
 

„ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 14/2020– Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског 
мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

или 

„ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 14/2020 - Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског 
мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

или 

„ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН ОП 14/2020 - Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског 
мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине- НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

или 

„ИЗМЕНA И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 14/2020 – Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу 
аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП 
Војводине - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 
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Ниједна понуда не може бити мењана, нити повучена у периоду по истеку рока за подношење 
понуде. 

 По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати 
поднету понуду.  

6.  Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда: 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става 
ове подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН). 

У Обрасцу понуде понуђач мора навести на који начин подноси понуду, односно да ли 
понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
7.  Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно 
подизвођачу: 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да наведе део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова.  
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне н абавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 
Наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача, у ком случају је наручилац дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање 
није доспело. У том смислу потребно је да се подизвођач обрати Наручиоцу писменим захтевом, 
а Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем 
року од 3 дана писмено изјасни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да 
приговор. Након одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку. Ова правила 
поступања не утичу на одговорност добављача. 

 
8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној 
садржини тог споразума: 

Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) и став 2. ЗЈН. 
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о 
заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
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2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 Споразумом се уређују и питање ко потписује обрасце из Конкурсне документације. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 
име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како 
би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 

У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће 
бити одговорна за извршење уговора. 

 
9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, рока извршења, као и евентуалних 

других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 
 
9.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања:   

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

 Авансно, 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и 
пријема предрачуна или профактуре; 

 Преосталих 10% од уговорене вредности ће се платити у року од 15 дана од дана коначне 
реализације уговора, тј. достављеног Записника о инсталацији и пуштању у рад калибрационих 
јединица. 

 
9.2. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:   
Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим 

случајевима: 
1) уколико није благовремена; 
2) уколико поседује битне недостатке; 
3) уколико није одговарајућа; 
4) уколико ограничава права наручиоца; 
5) уколико условљава права наручиоца; 
6) уколико ограничава обавезе понуђача; 
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 
1)  уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2)  уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3)  уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4)  уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама 

 
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

 
10.1. Валута : Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
 

10.2. Процењена вредност јавне набавке износи:  7.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

10.3. Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

   Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде. 
Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичну цену без пдв, јединичну цену са пдв, укупну цену без 
пдв, стопу пдв, као и укупну цену са пдв, на начин назначен у Обрасцу понуде и табеларном делу 
обрасца понуде. 

Јединичне цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора и неће подлегати 
променама ни из каквог разлога. 

Понуде које буду дате преко процењене вредности Наручиоца биће одбијене, као 
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неприхватљиве. 
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, 

сматраће се да је иста дата без ПДВ. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона о јавним набавкама. 
 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 
обавеза понуђача: 
  11.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ 

Врста: бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом 
захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје уз понуду, као гаранција за испуњење 
обавеза у поступку јавне набавке - за озбиљност понуде. 

  Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. У супротном понуда 
ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком 
о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени 
гласник РС», бр. 56/2011), а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију 
менице (са серијским бројем менице, основом издавања - учешће на тендеру), овереног од своје 
пословне банке. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 

Садржина: 
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне 

услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је 
одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница 
мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу 
из конкурсне документације и мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника 
меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ 
на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока важности 
– до истека рока важења понуде. 

 Начин под ношења: уз понуду. 
 Висина: 10 % од вредности понуде и изражена у динарима, без пдв. 
 Рок трајања: до истека рока важења понуде. 

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач супротно 
забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и 
ако не потпише уговор након што се донесе одлука о додели уговора. 

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације 
понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака. 

Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах након 
потписивања уговора. 

11.2. Средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне 
набавке: 
Средство обезбеђења за добро извршење посла – НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ: 
Средство финансијског обезбеђења уговора: 

а) Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавезе - бланко соло регистрована меница 
без протеста са меничним писмом и копијом важећег картона депонованих потписа овлашћених лица на 
износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања 
реализације уговора. Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за извршење свих 
уговорних обавеза предаје САМО понуђач коме је додељен уговор, значи НЕ ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ, него 
приликом потписивања уговора о јавној набавци. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу 
доставља важећу копију захтева/Потврде пословне банке да је достављена меница заведена у Регистар 
меница и овлашћења НБС, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 
меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ 56/11) и фотокопију картона депонованих потписа лица која имају 
депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворен текући рачун. 
Садржина: бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне 
услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је 
одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  Бланко соло меница мора 
да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред 
осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне 
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набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности уговора и 
у динарима без пдв, са навођењем рока важности – 30 дана дужи од дана истека рока за коначно 
извршење посла. 
Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату приликом потписивања уговора о јавној набавци, ако 
понуђач не извршава све уговорне обавезе, што је детаљно регулисано уговором о предметној јавној 
набавци. 
Приликом попуњавања менице ниједан део печата, ни једно слово/број или део истих не сме да пређе на 
бели руб који уоквирује меницу. 
 
11.3.Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ 
ПОНУДУ - бланко соло регистрована меница без протеста са меничним писмом и копијом важећег картона 
депонованих потписа овлашћених лица на износ од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
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Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за извршење свих уговорних обавеза предаје 
САМО понуђач коме је додељен уговор, значи НЕ ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ, него приликом потписивања 
уговора о јавној набавци. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз менице 
доставља важећу копију захтева/Потврде пословне банке да су достављене менице заведене у Регистар 
меница и овлашћења НБС, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 
меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ 56/2011) и фотокопију картона депонованих потписа лица која имају 
депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворен текући рачун. 
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне 
услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је 
одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора 
да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред 
осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне 
набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности уговора и 
у динарима без пдв, са навођењем рока важности – 30 дана дужи од дана истека рока за коначно 
извршење посла. 
Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату приликом потписивања уговора о јавној набавци, ако 
понуђач не извршава све уговорне обавезе, што је детаљно регулисано уговором о предметној јавној 
набавци. 
Приликом попуњавања менице ниједан део печата, ни једно слово/број или део истих не сме да пређе на 
бели руб који уоквирује меницу. 
 
  12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости 
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 
располагање. 

 
13) Обавештење о начину преузимања техничке докуметације и планова, односно 

појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити: / 
 

14) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у 
поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона: 

Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63 ЗЈН,  у писаном облику тражити од 
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне 
информације, са обавезном назнаком „Тражење додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку добра, Набавка калибрационих јединица за локалну мрежу 
аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП 
Војводине (ЈН ОП 14/2020), може се упутити наручиоцу: 

  писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоца 
(Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, 
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.) 

- писарница се налази у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина 16., приземље, 
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канцеларија бр. 59.  Радно време писарнице за непосредан пријем докумената је од 9:00 до 
14:00 часова, радним даном (понедељак – петак). 

- није прихватљиво непосредно достављање докумената на друго место осим Писарнице. 
или 
  путем електронске поште, на email: ekourb@vojvodina.gov.rs 

- електронска пошта се прима од 8:00 до 16:00 часова, радним даном (понедељак – петак). 
Електронска пошта која је приспела на mail сервер у другом временском периоду биће 
примљена и заведена наредног радног дана. 
- није прихватљиво слање елетронске поште на друге e- mail адресе осим горе наведене. 

или 
 путем факса, на број 021/456 238. 

- факс је расположив за пријем од 8:00 до 16:00 часова, радним даном (понедељак – петак). 
Факс који је приспео у другом временском периоду биће заведен наредног радног дана. 
- није прихватљиво слање факса на друге бројеве осим горе наведеног. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН – 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија 
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки. 

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава 
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке. 

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом 
и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података 
о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди 
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се 
уређује област документарне грађе и архива. 

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке 
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе 
информационих технологија у општој употреби. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је 
то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 

 
15. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача: 

После отварања понуда Наручилац може, приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која jе 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
 

16. Oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч: 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права  
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач, сходно члану 74. став 2. ЗЈН. 

 
17. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о упалти 

таксе из члана 156. Закона: 
 

17.1. Рокови и начин подношења захтева за заштиту права  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 3. сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. ове тачке, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

 

17.2. Упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са   чланом 151. став.1.  
тач. 1) -7): 
 
Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона 

7) потпис подносиоца. 
 
17. 3. Износ таксе из члана 156. ЗЈН:  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета Републике 
Србије, наведен у подтачки 17)4) ове тачке, уплати таксу у износу: Такса за захтев за заштиту права 
поднет у поступку јавне набавке је 60.000 динара. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на 
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писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака 
странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно 
усвојеном захтеву за заштиту права. 
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. Накнаду трошкова 
могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом 
захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов. 
 

17. 4. Упутство о уплати таксе из члана 156. Закона  

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 
у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна:  840-30678845-06;      
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за 
уплату се налазе на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 
www. kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html  

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или 
ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се 
у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 

5. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на 
девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 Србија 
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина бр. 
7-9 11000 Београд 

http://www/
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IBAN: RS 35908500103019323073 
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању – 

„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):-број у поступку јавне набавке на које се захтев 
за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке. 
Инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
PAYMENT INSTRUCTIONS 

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: (INTERMEDIARY) DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, 
F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 
NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: (BENEFICIARY) /RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 

 
 BEOGRAD 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

  

 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD  

FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: (INTERMEDIARY) BKTRUS33XXX 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 
AMERICAS, NEW YORK 
60 WALL STREET UNITED 
STATES 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF 
SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: (BENEFICIARY) /RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA 
TREZOR 
POP LUKINA7-9 BEOGRAD 

FIELD 70: - DETAILS OF PAYMENT 
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18. Рок у којем ће уговор бити закључен 

 Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року 
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

          У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права понуђача, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

 
19. Објављивање обавештења  
 Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави 
поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на својој интернет 
страници у року од 5 дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о  обустави поступка 
јавне набавке. 

 
20. Обустава поступка 
 

Наручилац задржава право да може обуставити поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

21. Обавештење да приликом сачињавања пшонуде употреба печата није обавезна 

Понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда употребљавају печат. 


