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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 246/1 од  
19.03.2015. године, и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне 
набавке, број: 246/2 од 19.03.2015. године, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности – Биопрепарат за третирање пањева и сузбијање 
Heterobasidion spp. 

 
ЈНМВ број 7/2015 

 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци  3 

II Подаци о предмету јавне набавке  3 

III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испоруке 

 4 

IV Техничка документација и планови  4 

V 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 
75. и 76. Закона и упутство о како се доказује 
испуњеност тих услова 

 5 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду   10 

VII Образац понуде  22 

VIII Модел уговора  28 

IX Образац трошкова припреме понуде  33 

X Образац изјаве о независној понуди  34 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац: ЈП "Национални парк Тара" 
Адреса наручиоца: Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта 
Интернет страница: www.nptara.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 
3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број 7/2015 су добра – Биопрепарат за третирање пањева и 
сузбијање Heterobasidion spp.  

 
4. Циљ поступка 
 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт лица: 

 
Небојша Митровић, председник комисије 
Скокић Иван, службеник за јавне набавке, 
Тел: 031/863 – 644, факс: 031/863 – 644 
 

 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке број 7/2015 су добра – Биопрепарат за третирање пањева и 
сузбијање Heterobasidion spp. 
 

Ознака из општег речника набавке: 24457000 – Фунгициди (средства за сузбијање 
гљивица) 
 

2. Партије 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

 
1. Врста, техничке карактеристике (спецификација)  

 
 
Предмет јавне набавке је биолошки фунгицид који заједно са маркером у облику таблета 
користи за контролу гљиве Heterobasidion spp. Приликом контроле препаратом се 
третирају свежи пресеци пањева јеле и смрче. Препарат треба да буде у прашковитом 
стању, а пред употребу се размућује у одговарајућој количини воде. Поред тога треба да 
садржи споре гљиве Phlebiopsis gigantea ( 106 – 107 cfu) по граму производа. Рок употребе 
препарата мора важити најмање 12 месеци од датума испоруке робе.  
 
Уз свако паковање мора постојати назив произвођача, хемијски састав, тежина, датум 
производње, рок трајања и упутство за употребу. 
 
Роба се испоручује наручиоцу франко Бајина Башта, на адресу, Миленка Топаловића бр. 3. 
 
 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

У  Табели бр. 1 дат је опис техничких карактеристика производа, тј. Назив производа, опис 
стања у коме треба да буде производ у паковању као и сама намена производа. Опис 
начина примене препарата дат је у поглављу III који се односи на техничке 
карактеристике, квалитет и рок употребе производа.  
 

Табела бр. 1: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА БИОПРЕПАРАТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 
ПАЊЕВА И СУЗБИЈАЊЕ Heterobasidion spp 

 
Редни 
 број 

Назив производа Опис и 
димензије 

Јед.  
мере 

Количина Намена 

1. Биопрепарат за 
третирање пањева и 
сузбијање 
Heterobasidion spp 
Rotstop 

Прашкасти 
препарат у 
паковању 
од 5 грама 

кг 4,8 Сузбијање гљива 
трулежница на простору 
Националног парка  

 
 
 
 

 
 

 



5 

 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ.76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
V1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 

ЧЛ.76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и то: 
 

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. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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 има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 
1. тач. 5) Закона) 

6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

1. Да понућач није исказао губитак у финансијским извештајима за 2014. годину. 
 

V2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, 
дат је у поглављу V4.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим за услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона.  
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Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, поседовање важеће дозволе за 
трговину добрима која су предмет јавне набавке издате од стране надлежног органа ако је 
дозвола прописана одређеним законским актима, понуђач доказује достављањем горе 
поменуте дозволе  и потврде истог надлежног органа да је та дозвола  још увек важећа у 
виду неоверених копија. Потврда мора да буде издата после објављивање позива за 
подношење понуде на Порталу јавних набавки.  
 
Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 
и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за   сваког  члана  групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ 
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  
Закона,  а доказ из члана  75.  став  1.  тач.  5)  Закона,  за  део  набавке  који  ће   
понуђач   извршити  преко подизвођача 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова.  
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 
јавно доступни. 
  
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да 
је документује на прописани начин. 
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V3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

1. Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходну 
2014.годину. Уколико понуђач није дужан по закону да врши ревизију 
финансијског извештаја, доставља биланс стања и успеха. 
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V4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  

 
И З Ј А В У 

 
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке мале вредности добра – Биопрепарата за третирање пањева и 
сузбијање Heterobasidion spp , ЈНМВ број 7/2015 испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  
1)  понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;  

2)  понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  

3)  понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуде;  

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

5) понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.  
 
Место:________________                       М.П.                                   Понуђач: 
Датум:________________                                                       ________________________ 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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V4.1. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  

 
И З Ј А В У 

 
Подизвођач _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности добра - , Биопрепарат за 
третирање пањева и сузбијање Heterobasidion spp, ЈНМВ број 7/2015 испуњава све 
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то:  

1) подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;  

2) подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  

3) подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде;  

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

 
 
Место:________________                       М.П.                                   Подизвођач: 
Датум:________________                                                       ________________________ 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику.  Сви обрасци, изјаве и документи који 
се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
 
Понуђач  треба  да  достави  понуду  у  писаном  облику.  Понуда  се  саставља  тако  што 
понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 
документације. 
 
Пожељно  је  да  сви  документи  поднети  у  понуди  буду  повезани  траком  у  целину  
и запечаћени,  тако  да  се  не  могу  накнадно  убацивати,  одстрањивати  или  
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или 
печат. Понуђач  понуду подноси непосредно 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, адресу 
понуђача, контакт особу и број телефона. 
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на 
адресу: 

ЈП“Национални парк Тара“  
31250 Бајина Башта,  

Ул. Миленка Топаловића 3 
са 

назнаком: 
 

“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ бр. 7/2015 

 

” Биопрепарат за третирање пањева и сузбијање Heterobasidion spp” 
(на предњој страни коверте) 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

01.04.2015. године,  до  11:00 часова  
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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. 
 
Понуда мора да садржи:  
 

 Попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве, које су 
садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да 
образац Трошкови припреме понуде није неопходно попунити и потписати;  

 Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде;  

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац Опис 
предмета набавке 

  Попуњен, потписан и оверен печатом модел 
уговора 

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној 
понуди 

 Доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке – уколико је прописана законом или подзаконским актом и 
потврду истог надлежног органа  да је та дозвола још увек важећа, која је издата 
после објављивање позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки (у 
виду неоверених копија).  

 Средства финансијског обезбеђења: меницу за озбиљност понуде, попуњен, 
печатом оверен и потписан Образац  меничног овлашћења и копију Картона 
депонованих потписа, потврду о регистрацији менице и овлашћење НБС, као и 
потврду о намерама понуђача да ће издати меницу за добро извршење посла. 

 У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 
предвиђено конкурсном документацијом. 

 
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да 
је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због 
битних недостатака понуде.  
 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а 
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико понуђач начини 
грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке 
парафира и овери печатом.  
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Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано као 
заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави 
посебно овлашћење за подношење понуде и потписивање уговора.  
 
Дужност понуђача је да проучи конкурсну документацију и пропуст у том смислу представљаће 
ризик за понуђача који може довести до одбијања његове понуде.  
 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа 
самостално или уместо обрасца доставља друге тражене доказе када је то као алтернатива 
предвиђено конкурсном документацијом), понуђач није у обавези да потпише и овери. 
 
 

3. Понуда са варијантама 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Национални парк 
Тара“ Бајина Башта, Миленка Топаловића 3. 
 
Измена понуде за јавну набавку добара – “Биопрепарат за третирање пањева и 
сузбијање Heterobasidion spp”, ЈНМВ  бр. 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 
Допуна понуде за јавну набавку добара – “Биопрепарат за третирање пањева и 
сузбијање Heterobasidion spp”, ЈНМВ бр. 7/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 
Опозив понуде за јавну набавку добара – “Биопрепарат за третирање пањева и 
сузбијање Heterobasidion spp”, ЈНМВ бр. 7/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – “Биопрепарат за третирање 
пањева и сузбијање Heterobasidion spp”, ЈНМВ бр. 7/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
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5. Учествовање у заједничкој понуди 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. У понуди (образац понуде) понуђач наводи на 
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. Понуда са подизвођачем 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а  који  не  може  бити  већи  од  50%,  као  и  део  предмета  
набавке  који  ће извршити преко подизвођача. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  
услова  који  су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова. 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. Заједничка понуда 
 
Понуду може поднети група понуђача.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
- понуђачу који ће издати рачун,  
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;  
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- да сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу.  
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 
V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 
изјаве из поглаваља V4).  
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
 

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих 
зависи прихватљивост понуде 

 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова 

плаћања 
 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријемa фактуре (рачуна) за испоручене количине 
Биопрепарат за третирање пањева и сузбијање Heterobasidion spp” , коју  испоставља  
добављач  на основу документа којим наручилац и понуђач (односно Купац и Продавац) 
потврђују испоручене количине фунгицида. 
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача . 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке                
добара: 

 

Место испоруке је ФЦО магацин Наручиоца на адреси ЈП ”Национални парк Тара” 
 
Период  испоруке:  До 30 дана од дана закључења уговора. 
 

8.3. Захтев у погледу рока важења         
понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 

 

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

Цена специфицираног добра, коју понуђач искаже у понуди, мора бити исказана у 
динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ), с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења  испуњења обавеза понуђача 

 

I Сваки  понуђач је дужан  да  у  понуди  достави :  
 

1.Меницу  за  озбиљност  понуде  у  висини    10  %  од  износа понуде без ПДВ-а, 
 

Меница мора бити безусловна и платива на први позив. Не може садржати 
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од 
оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 
 
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; 
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци; 
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 
посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 
 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев. 
 
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 

2. Оригинал менично писмо од стране понуђача да ће, при закључењу уговора о 
јавној набавци, издати меницу за добро извршење посла у висини од 10 % укупне 
вредности уговора без ПДВ-а. 

 
II Изабрани понуђач је дужан  да  
достави :  

 

Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да на дан 
закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, преда 
наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. 
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Меница  за  добро  извршење  посла  издаје  се  у  висини  од  10%  укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. 

 
Наручилац  ће  уновчити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да понуђач не 
буде  извршавао  своје  уговорне  обавезе  у роковима и  на начин  предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће  рокове,  мањи  
износ  или  промењену  месну  надлежност  за  решавање  спорова.  

 

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља 
понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

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

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде на адресу: ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта, Миленка 
Топаловића 3, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са 
напоменом: 

 
 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, 

ЈНМВ  “Биопрепарат за третирање 
пањева и сузбијање Heterobasidion 

spp”, бр. 7/2015. 
 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење  понуда,  дужан  је да продужи  рок  за подношење понуда и  
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 

 

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

 
13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и 

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  контролу  (увид)  код  понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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. 

 
14. Негативне референце и додатно обезбеђење испуњења уговорних 
обавеза понуђача који се налази на списку негативних референци 

 
Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није 
извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти 
предмет набавке, и то: 

 

-    правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
 

- исправа  о  реализованом  средству  обезбеђења  испуњења  обавеза  у  
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 

-    исправа о наплаћеној уговорној казни; 
 

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року; 

 

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 
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- доказ  о  ангажовању  на  извршењу  уговора  о  јавној  набавци  лица  која  
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 

- други    одговарајући    доказ    примерен    предмету   јавне   набавке,    
одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у 
ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама. 

 

одбије понуду у складу са чланом 82. Закона. 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на 
поступак који је спровео  или  уговор  који  је закључио  и  други  наручилац  ако  је 
предмет јавне набавке истоврсан. 

 

Понуђач  који  се  налази  на  списку  негативних  референци  који  води  Управа  за  
јавне набавке,  у  складу  са  чланом  83.  Закона,  а  који  има  негативну референцу за  
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом 
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда 
наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. 
 
 Меница за добро извршење посла издаје се у висини   од   15% , (уместо 10% из 
тачке 10. поглавља VI Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања  уговора  промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да 
се продужи. 

 
 

15.  Врста критеријума за доделу уговора , елементи критеријума на 
основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера 
за сваки елемент критеријума 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“. 
 
Елементи критеријума економски најповољније понуде  

1. Понуђена цена...........................................................................85 пондера 
2. Рок испоруке..............................................................................15 пондера 

 
Методологија примене елемента критеријума понуђена цена  је следећа: 

 најнижа укупна понуђена цена добија максималан број од    85  пондера 
 остале укупне понуђене цене се пондеришу формулом: 

најнижа укупна понуђена цена  х  максималан број пондера 
укупна понуђена цена 

 



19 

 

Методологија примене елемента критеријума рок испоруке је следећа: 
 понуда са најкраћим роком испоруке добија максималан број од 15 пондера  

 остали понуђени рокови се пондеришу формулом: 

најкраћи	рок	испоруке	у	данима	х	максималан	број	пондера

понуђени	рок	испоруке	у	данима
 

 

За најповољнију понуду биће изабрана она понуда која добије највећи број пондерских 
поена (бодова) по наведеним елементима критеријума. 

 

16. Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
истом понуђеном ценом 

 
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, избор најповољније 
понуде ће се вршити на основу елемента:  понуђена цена. У случају да две или више 
понуда имају исти укупан број пондера и исту понуђену цену, избор најповољније понуде 
ће се вршити на основу елемента: рок испоруке. 
 

17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и  да  гарантује  да  је  ималац  права  интелектуалне  својине.  (Образац  изјаве,  дат  
је  у поглављу V4.  конкурсне документације). 

 

18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 
пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца.  
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико  се  захтевом  за  заштиту права  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о  додели  уговора  из  чл.  108.  Закона или  одлуке  о  
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 
 
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 понуда, 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. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 
Републике Србије. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 – 167. 
Закона о јавним набавкама. 

 

20. Рок у којем ће уговор бити закључен  
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 
6. Закона о јавним набавкама 

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



21 

 

Ако  понуђач  чија  је  понуда  изабрана,  одбије  да  закључи  уговор  о  јавној  набавци, 
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем 
(Члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама). 
 

21. Одбијање понуда и обустављање поступка набавке 
 

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако 
садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне 
документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива. 
 
Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном 
позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, 
враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
Исправна  понуда  је  понуда  која  је  благовремено  поднета,  за  коју  је  после  отварања 
понуда, а на основу прегледа,  утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона 
о јавним набавкама и конкурсне документације. 
 
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације. 
 
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена,  исправна и  одговарајућа,  која не 
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не 
прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке. 
 
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор 
најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама. 
 
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће 
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама). 
 
Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе 
поступка. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку Биопрепарата за 
третирање пањева и сузбијање Heterobasidion spp, ЈНМВ број 7/2015. 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
  

Адреса понуђача 
  

Матични број понуђача 
  

Порески идентификациони број  
понуђача (ПИБ): 

  

Шифра делатности: 
  

Име особе за контакт: 
  

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
  

Телефон: 
  

Телефакс: 
  

Број рачуна понуђача и назив банке: 
  

Лице одговорно за потписивање 
уговора: 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

Адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески идентификациони број: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

Адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески идентификациони број: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем,  а  уколико  има  већи  број  подизвођача  од  места  предвиђених  у  
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
 
 
 
 
1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

Адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески идентификациони број: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 
 
 
 
2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

Адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески идентификациони број: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 
 
 
 
3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

Адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески идентификациони број: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
Напомена:  
 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког  понуђача  који  је  
учесник  у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Биопрепарат за третирање пањева и сузбијање Heterobasidion spp за потребе ЈП "Национални парк 
Тара". Производ по карактеристикама, квалитету и количини одговара техничким спецификацијама 
прописаним у Поглављу III. 
 

Предмет набавке Количина 
Јед. 

Мере 

Јед. 
цена 
без 

ПДВ 

Јед. 
цена 

са 
ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (2х4) 7. (2х5) 

Биопрепарат за 
третирање пањева и 
сузбијање 
Heterobasidion spp 

4,8 кг         

 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања (45 дана од пријема 
фактуре за испоручена добра 
 

 

 
Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 
отварања понуде) 
 

 

 
Рок испоруке (најкасније 30 дана од дана 
закључења уговора о набавци) 
 

 

 
Рок употребе (најмање 12 месеци од дана 
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пријема испорује биопрепарата) 
 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
                Датум и место                                                                                                 ПОНУЂАЧ  
 
_____________________________                М.П.                              ____________________________  
(потпис)  
                                                                                                                ____________________________  
                                                                                                             име и презиме штампаним словима 
                                                                            
 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца Опис предмета набавке 
 
Понуђач треба да попуни образац Опис предмета набавке тако што ће унети понуђену 
јединичну цену са и без ПДВ-а, као и укупну цену за планирану количину  биолошког 
фунгицида приказану у Поглављу IV – Техничка документација и планови. Јединична цена 
и укупна цена морају бити изражене у динарима. 
 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
Уговор о јавној набавци добара 

Биопрепарат за третирање пањева и сузбијање Heterobasidion spp за потребе ЈП 
"Национални парк Тара" 

 
 
Закључен између: 
 
ЈП „Национални парк Тара“, Бајина Башта, Миленка Топаловића бр. 3, матични број: 
07360355, ПИБ: 100760669, број рачуна банке: 355-1007168-77 Војвођанска банка, које 
заступа в.д. директор Драгић Караклић дипл. инг. шум. (у даљем тексту Купац) 
 
и 
 
______________________________________________________________________________
___ ул. __________________________________________, матични број: ___________, 
ПИБ: _____________, текући рачун:________________________ које заступа 
_____________________________________  
______________________________________________________________________________ 
 
(у даљем тексту: Продавац) 
 
Уговорне стране сагласно константују:  
 
- да је Купац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – Биопрепарат за 

третирање пањева и сузбијање Heterobasidion spp за потребе ЈП "Национални парк Тара", редни 
број јавне набавке 7/2015;  
- да је Продавац доставио понуду број_______од _________године (заведену код 
Наручиоца под бр. _____ од ___________), која у потпуности одговара свим условима из 
Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким 
спецификацијама;  

- да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о 
додели уговора бр. _______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци 
доделио Снабдевачу;  
 
- да Продавац наступа са подизвођачем:  
- ______________________________________ са седиштем у ______________________, 
мат. бр. _______________, ПИБ:________________  
- ______________________________________ са седиштем у ______________________, 
мат. -бр. _______________, ПИБ:________________ (попуњава понуђач уколико наступа 
са подизвођачем/има, у складу са упутством које се налази на крају модела уговора);  
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- да је члан групе понуђача _________________________________________________ 
овлашћен за потписивање овог уговора (као носилац посла), на основу споразума 
закљученог између подносиоца заједничке понуде од _____________ године (попуњава 
понуђач у случају заједничке понуде у складу са упутством које се налази на крају модела 
уговора). 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је набавка Биопрепарата  за третирање пањева и сузбијање Heterobasidion 

spp за потребе ЈП "Национални парк Тара" , у свему у складу са понудом Продавца и 
техничком спецификацијом, који чине прилог овом уговору и то: 
 

Предмет набавке 
Планирана 
потрошња 

Јед. 
Мере 

Јед. 
цена 
без 

ПДВ 

Јед. 
цена 

са 
ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (2х4) 7. (2х5) 

Биопрепарат за 
третирање пањева и 
сузбијање 
Heterobasidion spp  

4,8 кг         

 
Укупна вредност набавке износи ________________ динара, словима 
________________________________ без ПДВ-а, односно __________________ динара са 
ПДВ-ом. 
 

Члан 2. 
 

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре за испоручена добра. 
 
 

Члан 3. 
 

Продавац се обавезује да робу која је предмет овога Уговора испоручи Купцу у року од 30 
(тридесет) дана од дана потписивања уговора. 
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Продавац се обавезује да робу која је предмет овога Уговора испоручи Купцу на адресу 
Миленка Топаловића број 3, 31250 Бајина Башта. 
 

Члан 4. 
 

Продавац се обавезује да у моменту закључивања овог Уговора Купцу преда једну бланко 
оверену и потписану соло меницу, са печатом, овереним и потписаним меничним 
овлашћењем, копијом картона депонованих потписа код пословне банке која је наведена у 
меничном  овлашћењу и потврдом о регистрацији менице, као гаранцију за добро 
извршење посла , са роком важења од 30 (тридесет) дана дужим од истека рока за коначно 
извршење уговореног посла, у износу од 10% уговорене вредности јавне набавке. Ако се 
време трајања уговора промене рокови за извршења уговорних обавеза, важност менице 
мора да се продужи. 
 
Купац  има право да пусти на наплату меницу као гаранцију за добро извршење посла на 
износ од 10 % уговорене вредности јавне набавке у случају да Продавац не испоручи робу 
у уговореном року и на уговорено место испоруке. 
 

 

Члан 5. 
 

Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности одговарајућим стандардима 
за ту врсту робе, технички спецификацијама које су саставни део конкурсне 
документације, декларацији произвођача или атестима достављеним уз понуду. 
 
Квантитативни пријем робе која испуњава захтеве из става 1.овог члана, врши се на 
уговореном месту испоруке, у присуству представника Купца и Продавца ,уз предају 
одговарајуће документације. 
 
Евентуалне рекламације од стране Купца  на количине и квалитет испоручене робе морају 
бити сачињене у писаној форми и достављене продавцу у року од 48 (четрдесетосам) 
часова од часа пријема робе. 
 
Уколико испорука не задовољи квалитет и уговорену количину, Продавац је у обавези да је 
замени исправном у року од 48 (четрдесетосам) часова од дана пријема рекламације. 
 
Купац има право да једнострано раскине уговор ако Продавац не извршава обавезе на 
уговорени начин и након рекламације на квалитет и/или квантитет робе која је 
набављена,о чему ће писмено обавестити Продавца. 
 

Члан 6. 
 

Рок употребе за робу која је предмет овог Уговора мора бити најмање 12 месеци од дана 
испоруке. 
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Члан 7. 
 
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
 
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора.  
 
 

Члан 8. 
 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе о облигационим 
односима. 
 
 

Члан 9. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 
споразумно.  
 
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.  

 
Члан 10. 

Измене и допуне овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је 
дат у писаној форми 
 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до клмплетног извршења 
уговорних обавеза уговорних страна. 
 

Члан 12. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 5 (пет) примерака 
задржава Купац. 
 
     ЗА СНАБДЕВАЧА:                                                                                ЗА КУПЦА:                                                          
_______________________                                                       в.д. директор Драгић Караклић 
Директор_______________                                                               дипл. инг. шум. 
                                                                                                 ____________________________ 
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Напомена:  
Модел уговора представља уговор по приступу.  
 
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом, чиме понуђач потврђује да се 
слаже са моделом уговора.  
 
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након 
што му је уговор додељен Купац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, у почетном делу модела уговора (где се 
наводе уговорне стране, односно подаци о Извођечу) треба унети податке о свим 
члановима групе понуђача (назив, седиште, ПИБ, матични број и број текућег рачуна код 
банке, законски заступник), на за то предвиђеним слободним линијама и наводи се који је 
члан, односно ко је овлашћен да потпише уговор у име свих чланова. Дозвољено је ту 
страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више 
примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. Сваку приложену страницу 
модела уговора сви чланови групе понуђача оверавају печатом и потписују.  
 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу 
алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више 
подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за више 
чланова групе понуђача, у претходном пасусу). 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач                                                        , 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 
 

ВРСТА ТРОШКОВА 

 
ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 

(у РСД) 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
УКУПАН  ИЗНОС  ТРОШКОВА  ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени  у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није 
обавезно. 

 
 
      Датум:                                                            М.П.                                Понуђач: 
_____________                                                                                      ____________________ 
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X OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

____________________________________________________  
                                         (Назив понуђача)  
__________________  
(Седиште и адреса)  
__________________  
        (Датум)  
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12), дајем следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара – Биопрепарата за третирање пањева и сузбијање 
Heterobasidion spp за потребе ЈП ”Национални парк Тара”,ЈНМВ број 7/2015, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 
Датум и место                                                                                         ПОНУЂАЧ  
                                                                         М. П.  
_____________________________                                         ____________________________  
                                                                                                                     (потпис)  

 
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. 


