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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12), Законa о изменама и 

допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 14/15) и Закона о изменама и 

допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15) - у даљем тексту: ЗЈН, 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 у отвореном поступку бр. 404-02-60/2017-06 од 01.11.2017. и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку  бр.  404-02-60/2017-06 од 01.11.2017. године, припремљена 

је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.)  

404-02-60/2017-06-12 
       Конкурсна документација садржи: 
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I  ОПШТИ  ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 
 
 
1.  Подаци о наручиоцу 

 

НАЗИВ:  Министарство заштите  животне  средине  - Агенција   за заштиту животне средине 

АДРЕСА:  Београд, Немањина 22- 26 (Управна зграда Агенције се налази на адреси: Руже 

Јовановића бр. 27А улаз из Жабљачке) 

Интернет страница Наручиоца: www.sepa.gov.rs 

 

2.  Врста поступка јавне набавке: Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  отвореном  поступку,  

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

 

3.  Врста предмета јавне набавке: Добра  

 

4.  Предмет јавне набавке  ЈН ОП 3/2017  је набавка материјала за посебне намене (резервни делови, 

потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 

5.   Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6. Назив и ознака из општег речника набавке: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 

24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије; 24315000 - Разне неорганске хемикалије; 

 

7.   Јавна набавка је обликована у тринаест партија, и то: 

 

ПАРТИЈА 1 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА 

ИСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА  HACH  LANGE; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  

за детекцију и анализу; 

ПАРТИЈА 2 - п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ; Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске 

хемикалије;  

ПАРТИЈА 3 - СПЕЦИЈАЛНЕ п.a. ХЕМИКАЛИЈЕ; Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне 

неорганске хемикалије;  

ПАРТИЈА 4 - ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ; Шифра из О.Р.Н. је: 24327000 - Разне органске 

хемикалије 

ПАРТИЈА 5  - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА HACH DR 2800 И  HACH DR 5000; Шифра из О.Р.Н. је: 

24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије 

ПАРТИЈА 6  - СТАНДАРДИ  ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ; Шифра из О.Р.Н. је: 24324400 

– Једињења са азотним функцијама 

ПАРТИЈА 7  - СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS; Шифра из О.Р.Н. 

је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије 

ПАРТИЈА 8  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „DIONEX“; 

Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 

ПАРТИЈА 9  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „AGILENT 

Techn.“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 

ПАРТИЈА 10  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „PERKIN 

ELMER“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу, 31510000 - 

Електричне сијалице са влакнима 

http://www.sepa.gov.rs/
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ПАРТИЈА 11  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „LECO“; Шифра 

из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 

ПАРТИЈА 12  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „ELGA“; Шифра 

из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 

ПАРТИЈА 13  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – СИЈАЛИЦЕ ЗА МИКРОСКОПЕ; Шифра из 

О.Р.Н. је: Шифра из О.Р.Н. је:  31510000 - Електричне сијалице са влакнима; 31521000 - Лампе 

 

8.    Контакт (лице или служба): Милица Васиљевић, Љубиша Денић е-маил: office@sepa.gov.rs,  

ljubisa.denic@sepa.gov.rs   или mirjana.balac@sepa.gov.rs   
 
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. Све додатне нформације или појашњења у вези са 

конкурсном документацијом и припремањем понуде могу се добити сваког радног дана у периоду 

од 10,00 до15,00 часова на  е-маил: office@sepa.gov.rs, или ljubisa.denic@sepa.gov.rs       

mirjana.balac@sepa.gov.rs  а такође факсом на број: 011/28-610-77 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, 

одгов/појашњење објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@sepa.gov.rs
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II   ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

(врста, техничке карактеристике, количина и опис добара) 
 
 

   1.   Опште информације 
 

Овим поступком се набављају резервни делови и неопходни материјали за редован оперативни 

рад, за обављање лабораторијског и теренског испитивања квалитета медија животне средине – 

воде, ваздуха и земљишта разврстаних по партијама. 

 

   2.  Спецификација у табеларном приказу по партијама: 

 

Партија 1 – Набавка резервних делова и потрошног материјала  за иструменте произвођача 

HACH  LANGE                                         - ЈН ОП 3/2017 

 

 
 

ПАРТИЈА  1    НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА  
 

ИСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА  HACH  LANGE 
 
 
 
Р

Б 

 
 
Шифра 

НАЗИВ ОПРЕМЕ/ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА / 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА /   

(СПЕЦИФИКАЦИЈА)     

 
Количина/ 

јединица 

мере 

 
Произвођач 

1 PH-meter  Rezerni delovi za PH- metar 

HQ 11d - Eektrode – PHC30101, kabal  1 m. 

3 ком. HACH 

LANGE 

2 Konduktometar Rezerni delovi za konduktometra HQ 14d- 

Elektrode za  konduktometra HQ14d, kabal 1 m, 

model elektrode CDC  401 

1 ком.  HACH 

LANGE 

3 Spektrofotometar DR 

2800 

DR/Check, Absorbance Standard, Secondary 

Standards Kit, kataloški broj: 27639-00 
1 ком. 

HACH 

LANGE 

4 PH-meter Lab. pH metra SenION + PH31 

Staklena elektroda 5010 T-model 

 
1 ком. 

HACH 

LANGE 

Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 

 

 

Партија 2 – п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ              ЈН ОП 3/2017 

 

 

ПАРТИЈА 2                                                п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ             2017 

Ред.

бр. НАЗИВ Хем. формула 

Квали

тет Пак. 

Коли 

чина 

Укуп. 

Кол. 

1 
Amonijumhepta-

molibdat 

(NH4)6Mo7O24x

4H2O 
p.a. 250g 1 

250g 

2 Amonijum perѕulfat (NH4)2S2O8 p.a. 0,5 k g 2 
1,0 kg 

3 
Mangan (II) hlorid 

tetrahidrat 
Mn Cl2x4H2O p.a. 0,5 kg 2 1 kg 

4 
Bakar(II)sulfat 

pentahidrat 
CuSO4x5H2O p.a. 500 g 2 

1 kg 

5 Natrijum nitrit NaNO2 p.a 250 g 1 250g 
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6 

Dikalijum 

hidrogenfosfat 

trihidrat 

K2HPO4x3H2O p.a 250g 1 
250g 

7 Natrijum tiosulfat Na2S2O3x5H20 p.a. 250g 1 
250 g 

8 Natrijum azid NaN3 p.a 100 g 1 
100 g 

9 Natrijum jodid NaJ p.a 500 g 1 
0,5 kg 

10 Natrijum nitrat NaNO3 p.a 100 g 1 
100 g 

11 
Oksalna kiselina 

dihidat 
C2H2O4x2H2O p.a 250g 1 

250g 

12 

Puf. rastvor  pH 

10.00, +/-0.02 

R.-de Haen ili ekv. 

  p.a 0.5L 2 
1 L 

13 

Puf. rastvor  pH 4.00, 

+/-0.02  

R.-de Haen ili ekv. 

  p.a 0.5L 2 
1 L 

14 

Puf. rastvor  pH 7.00, 

+/-0.02  

R.-de Haen ili ekv. 

  p.a 0.5L 2 
1  L 

15 

Rastvor za 

elektroprovod., 

MERCK ili ekv. 

KCl -1413 

µS/cm 
p.a. 0.5 L 3 

 

1,5 L 

16 Kalijum jodat KJO3 p.a. 250 g 2 500g  

17 
Hlorovodonična 

kiselina  

0.1N titrival 

HCl 
p.a. ampula 10 

10 

amp. 

18 Komplekson III  

0.1 N, titrival  

C10H14O8N2Na2

x2H20 

p.a. ampula 5 
5 amp. 

19 Natrijum hidroksid  
 1 N titrival, 

NaOH 
p.a. ampula 5 

5 amp. 

20 Natrijum karbonat 
0.1N titrival 

Na2CO3 
p.a. ampula 5 

5 amp. 

21 Natrijum tiosulfat  
0.1N titrival 

Na2S2O3 
p.a ampula 10 

10 

amp. 

22 Oksalna kiselina 
0,1N titrival 

C2H2O4 
p.a ampula 10 

10amp. 

23 Skrob rastvorljivi   p.a. 100 g 2 
200 g 

24 Fenolftalein   p.a. 25 g 2 
50 g 

25 Srebro nitrat 0,1 N AgNO3 p.a. ampula 5 
5 amp. 

26 Kalijum hidroksid 85% KOH p.a. 1kg 2 2kg 

27 Metilenskoplavo C16H18N3SCl p.a. 10g 2 20g 

28 Kalijum nitrat KNO3 p.a. 250g 1 
250g 

29 Eriohromcrno T 
C20H12N3NaO7

S 
p.a. 10g 2 

20g 
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30 Mureksid C8H8N6O6 p.a. 10g 2 
20g 

31 
Kalijum hidrogen 

ftalat  

 

KHP 

 

p.a. 100g 1 
100g 

32 α -naftilamin C10H9N p.a. 100g 1 100g 

 

Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије 

 

 

Захтевана чистића за ПАРТИЈУ  2: 

 

1. Amonijumheptamolibdat tetrahidrat 

Sadržaj                                           min 99% 

Hloridi                                     max. 0.001% 

Sulfati                                        max. 0.01% 

Nitrati                                      max. 0.003% 

Fosfati                                   max. 0.0005% 

Gvožđe                                  max. 0.0005% 

2. Amonijum persulfat 

Sadržaj                                   min 98.0% 

Slobodne kiseline                    max 0.2% 

Hloridi                              max. 0.0005% 

Teški metali(kao Pb)          max. 0.001% 

Gvožđe                               max. 0.001% 

3. Mangan(II) hlorid tetrahidrat 

Sadržaj                                     min 98.0% 

Cink                                        max. 0.01% 

Sulfati                                     max. 0.01% 

Gvožđe                               max. 0.0005% 

4. Bakar(II) sulfat pentahidrat 

Sadržaj                                      min. 99.0% 

pH (5% vodeni rastvor)                    3.7-4.5 

Ukupan azot                           max. 0.001% 

Gvožđe                                   max. 0.002% 

5.  Natrijum nitrit 
Sadržaj                                      min. 97.0% 

Hloridi                                    max. 0.005% 

Sulfati                                     max. 0.010% 

Gvožđe                                   max. 0.001% 

6. Dikalium hidrogenfosfat trihidrat 

Sadržaj                                      min. 99.0% 

pH (5% vodeni rastvor)                    9.1-9.2 

Hloridi                                    max. 0.001% 

Sulfati                                     max. 0.005% 

Olovo                                      max. 0.001%  

Arsen                                      max. 0.00005% 

7. Natrijum tiosulfat 

Sadržaj                                      min. 99.0% 

pH 5%)                                      5.5-7.5 

Hloridi                                      max. 0.02% 

Olovo                                      max.0.0005% 

Gvožđe                                     max. 0.001% 

Kalcijum                                    max.0.005% 

Sulfati                                      max.0.05% 

Sulfidi                                      max.0.00025 

 

8. Natrijum-azid 
Sadržaj                                      min. 99.0% 

Hloridi                                    max. 0.005% 

Sulfati                                     max. 0.005% 

 

9. Natrijum jodid 

Sadržaj                                       min. 99.0% 

Hloridi, bromidi                        max. 0.01% 

Sulfati                                      max. 0.005% 

Gvožđe                                  max. 0.0005% 

10. Natrijum nitrat 

Sadržaj                                     min. 99.9% 

Hloridi                                  max. 0.0005% 

Fosfati                                  max. 0.0002% 

11. Oksalna kiselina dihidrat 
Sadržaj                                      min. 99.0% 

Olovo                                     max. 0.005% 

Hloridi                                    max. 0.005% 

Sulfati                                       max. 0.02% 

12. Puf. rastvor pH 10,00, R-de Haen ili ekv. 

13. Puf. rasrtvor pH 4,00, R-de Haen ili ekv 14. Puf. rasrtvor pH 7,00, R-de Haen ili ekv. 

15. Rastvor za elektroprovodljivost 

Sertifikovani referentni standardni rastvor 0.01 

M kalijum-hlorida za proveru 

16. Kalijum jodat 

Sadržaj                                      min. 99.7% 

Sulfat                                         <0.005% 
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elektroprovodljivosti od 1413 μS/cm pH5.0-8.0                                 (5%H2O,25oC) 

Jodid                                        max. 0.001% 

Gvožđe                                    < 10ppm 

17. Hlorovodonična kiselina 

 Ampule 0.1 N, titrival HCl 

Ampula sadrži 3.646 g HCl 

18. Komplekson III 

0.1 M titrival C10H14O8N2Na2x2H2O 

Ampula sadrži 33.621 g Kompleksona III 

19. Natrijum hidroksid 1M  
ampula1 N titrival, NaOH 

Ampula sadrži 39.997 g NaOH 

20. Natrijum karbonat 0.05M ,ampule  

0.1N titrival Na2CO3 

Ampula sadrži 5.299g Na-karbonata 

21. Natrijum tiosulfat 0.05M, ampula      

0.1N titrival Na2S2O3 

Ampula сadrži 12.409g Na-tiosulfata 

pentahidrata 

22. Oksalna kiselina 

0.1 N titrival C2H2O4 

Ampula сadrži 6.303g 

 

23. Skrob rastvorljivi 

Sulfatni ostatak                                    <1,5% 

pH 2%rastvora     

24. Fenolftalein 

T.topljenja                                   258-263oC             

λmax                                                  552 nm 

λmax II                                               374 nm 

25. Srebro nitrat 0,1M 

0.1 N titrival AgNO3 

Ampula sadrži 16.988g 

26. Kalijum hidroksid 

Sadržaj                                      min. 85.0% 

Hloridi                                    max. 0.005% 

Sulfati                                     max. 0.005% 

Gvožđe                                   max. 0.001% 

27. Metilenskoplavo 

Kvalitet p.a. 

Sadržaj                                             min.99% 

28. Kalijum nitrat 

Sadržaj                                          min. 99.5% 

Hloridi                                          max. 0.001% 

Sulfati                                           max. 0.01% 

Gvožđe                                       max. 0.001% 

29. Eriochromcrno T 

( E1%/1cm  λ 320nm pH -10) 300 

Gubitak kod sušenja 1% 

30. Mureksid 

Sadržaj                                        min.98% 

31. Kalijum hidrogen ftalat 

Sadržaj                                          min. 99.95% 

Hloridi                                          max. 0.002% 

Azotna jedinjenja(kao N)             max. 0.001% 

Gvožđe                                       max. 0.0005% 

32. 48. α –naftilamin 

Tačka topljenja                           48-50 oC 

Sadržaj                                         min.99% 

Voda                                            max 0.2% 

 

 

Напомена:  

Услов који понуђач мора испунити приликом доставе робе: 

               - Рок трајања - важења хемикалија на дан испоруке мора бити најмање 1 година. 
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Партија 3 – п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ         ЈН ОП 3/2017 
 

              ПАРТИЈА 3           СПЕЦИЈАЛНЕ п.a. ХЕМИКАЛИЈЕ             2017              

Ред.

бр. НАЗИВ 

Хем. 

формула Квалитет Паковање Количина 

Укупна 

количина 

1 Kalijum 

permanganat 

0.02M  

KMnO4 p.a. 
ampula 10 

10 amp. 

2 Kalijum fluorid KF p.a. 250g 1 250g 

3 Kalijum 

permanganat 

KMnO4 p.a. 500g 2 1 k g 

4 Fiksator za 

pravljenje trajnih 

preparata  

NAPHRAX  0,2L 1 0,2L 

Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије 

 
 
         Захтевана чистића за ПАРТИЈУ  3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Kalijum permanganat 0.02M,  

 

Ampule 0.1 N, titrival KMnO4 

Ampula sadrži 3.161g KMnO4 

2. Kalijum fluorid 

Sadržaj                                                      min. 98.0% 

Olovo                                                      max. 0.005% 

Bakar                                                      max. 0.005% 

Gvožđe                                                   max. 0.005% 

3.  Kalijum permanganat   
Sadržaj                               min. 99.0% 

Hloridna jed. (kao Cl)     max. 0.005% 

Živa                           max. 0.000005% 

Azotna jed. (kao N)         max.0.005% 

4. NAPHRAX 

Refraktorni indeks                                               1.73 
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ПАРТИЈА 4 - ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ;  

 

 

Захтевана чистића за ПАРТИЈУ  4: 

 

1. Methylene chloride  

Sadržaj min.99.8%  

Neisparljive materije max.0.0005%  

Voda max.0.05%  

Nečistoće  max.5 ng/L 

2. Aceton, for organic residue analysis 

Sadržaj min. 99.8%  

Neisparljive materije max.0.0005% 

Nečistoće  max.5 ng/L 

3. Acetonitril, hipergrade za LC/MS  

Sadržaj min. 99.9%  

Al max. 0.5 ppm Cu max. 0.02 ppm  

Ni max. 0.02 ppm Cr max. 0.02 ppm  

HPLC-gradient/210 nm max.1 mAU  

HPLC-gradient/254 nm max.0.2 mAU 

4. Acetonitril gradient grade 

Sadržaj min. 99.9%  

HPLC-gradient/210 nm max.1 mAU  

HPLC-gradient/254 nm max.0.5 mAU 

Fluorescence(as quinine at 254nm): 1.0 ppb 

5. n-Heksan for organic residue analysis 

Sadržaj min. 95.0%  

Neisparljive materije max.0.0005%  

Voda ( po Karl Fisheru ) max.0.01%  

Nečistoće  max.5 ng/L 

6. Hloroform,CHCl3  

Sadržaj                                       min. 99,8% 

Voda(po Karl Fisheru)               max.0.05% 

λ:255nm                                    Amax.:0.30     

λ: 260nm                                    Amax:0.15   

λ:270nm                                    Amax.:0.05 

7. Cycloheksan 

Sadržaj   min. 99% 

Neisparljive materije            max. 0.002% 

Voda(po Karl Fisheru)          max.0.02% 

λ: 210nm Amax:1.00  λ:230nm Amax.:0.20   

λ: 250nm Amax:0.03  λ:260nm Amax.:0.02 

8. Isopropanol  

Sadržaj min.  99.5%  

Neisparljive materije max.0.002%  

Voda max.0.02%  

λ: 210 nm Amax: 1.00 λ: 230 nm Amax: 0.20 

λ: 250 nm Amax: 0.03 λ: 260 nm Amax: 0.02 

9. Metanol hipergrade za LC/MS  

Sadržaj min. 99.9%  

Al max. 0.5 ppm Cu max. 0.02 ppm  

Ni max. 0.02 ppm Cr max. 0.02 ppm  

HPLC-gradient/254 nm max.2 mAU 

10. Toluene for organic residue analysis 

Sadržaj min. 99.8%  

Neisparljive materije max.0.0005%  

Nečistoće  max.5 ng/L 

      

 

 

 

                    ПАРТИЈА   4                                               ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ     2017 

Ред.

бр. 

НАЗИВ КВАЛИТЕТ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

УКУПНА 

КОЛИЧИНА 

1 Metilenhlorid, for organic residue analysis,  GC L 10L 

2 Aceton, for organic residue analysis  GC L 10 L 

3 Acetonitril hipergrade za LC/MS HPLC/MS L 10 L 

4 Acetonitril gradient grade HPLC L 15 L 

5 n-Heksan for organic residue analysis  GC L 10 L 

6 Hloroform, CHCl3  min. 99,8%  UV/Vis L 10 L 

7 Cycloheksan min. 99,5%  UV/Vis L 10 L 

8 2-Propanol  min. 99,5%  UV/Vis L 10 L 

9 Metanol hipergrade za LC/MS HPLC/MS L 10 L 

10 Toluene   GC L 5L 

Шифра из О.Р.Н. је: 24327000 - Разне органске хемикалије    
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ПАРТИЈА 5 – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА HACH DR 2800 И  HACH DR 5000          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партија 5   ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА HACH DR 2800 И  HACH DR 5000      2017.год. 

Ред.

бр. 
Назив Спецификација 

Јединица 

мере 

Количина по 

паковању 

Број 

паковања 

1 Ammonium Cyanurate 

Powder Pillows Hach 

Part.No 26531-99 pakovanje 100 kom 5 

2 Ammonium Salicylate 

Powder Pillows Hach 

Part.No 26532-99 pakovanje 100 kom 5 

3 

Phos Ver 3, Phophate 

reagent, Hach Cat.No 21060-69 pakovanje 100 kom 6 

4 Nitra Ver 5 

Powder Pillows Hach 

Part.No 21061-69 pakovanje 100 kom 4 

5 Nitri Ver 3 

Nitrite Reagent, 10 

ml, Cat.No 21071-69 pakovanje 100 kom 4 

6 SulfaVer 4 

Sulfate Reagent, 10 

ml, Cat.No 21067-69 pakovanje 100 kom 4 

7 

Standardni rastvor za 

amonijačni azot 10 mg/l Hach Cat.No 153-49 kom 500 ml 1 

8 

Standardni rastvor za 

amonijačni azot 1 mg/l Hach Cat.No 1891-49 kom 500 ml 1 

9 

Standardni rastvor 

nitritnog azota, 250mg/l 

Hach Cat.No 

2340249 kom 500 ml 1 

10 

Standardni rastvor 

nitratnog azota,1.0 mg/l Hach Cat.No 204649 kom 500 ml 1 

11 

Standardni rastvor 

nitratnog azota, 

10.0mg/l Hach Cat.No 307-49 kom 500 ml 1 

12 

Sulfate Standard 

Solution, 100mg/l Hach Cat.No 89149 kom 500 ml 1 

13 

Sulfate Standard 

Solution, 50mg/l Hach Cat.No 257849 kom 500 ml 1 

14 

Standardni rastvor za 

fosfate 1.0mg/l Hach Cat.No 2569-49 kom 500 ml 1 

15 Buffer Solution pH 4 Cat.No. 27700-20 pakovanje 20 kom 1 

16 Buffer Solution pH 7 Cat.No. 27701-20 pakovanje 20 kom 1 

17 Buffer Solution pH 10 Cat.No. 27702-20 pakovanje 20 kom 1 

18 

Sodium Chloride 

standard solution 

1000±10 μS/cm 

Hach Cat.No 14400-

42 kom. 100 ml 1 

19 

Sodium Chloride 

standard solution 

180±10 μS/cm 

Hach Cat.No 23075-

42 kom. 100 ml 1 

Шифра из О.Р.Н. је: 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије - 
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ПАРТИЈА  6                  СТАНДАРДИ  ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ    

     

     ПАРТИЈА  6                  СТАНДАРДИ  ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ        2017     

Ред.бр. НАЗИВ РАСТВАРАЧ 
КОНЦЕНТРАЦИЈ

А 
КОЛИЧИНА 

1 
Organo-hlorni insekticidi U-PPM-525E 

LCG ili ekv. 
aceton 100µg/ml 1 x 1ml 

2 
Organo-hlorni insekticidi U-PPM-808С 

LCG ili ekv. 
toluene 1000µg/ml 1 x 1ml 

3 
16 EPA Priority PAH Pollutants Mixture  

LCG ili ekv. 
toluene 100ug/ml 1x5 ml 

4 Atrazin CAS No. 1912-24-9   50mg 

5 Simazin,  CAS No. 122-34-9   50mg 

6 Acetochlor, CAS No. 3425G-82-1   50mg 

7 4-tert-Octylphenol, CAS no: 140-66-9   50mg 

8 Pentachlorophenol   50mg 

9 HCH-gamma (Lindane), 
Hexane, ili 

toluene 
100µg/ml 

50mg 

10 Isoproturon, CAS No.  34123-59-6   50mg 

11 Trifluralin, CAS No. 1528-09-8       
50mg 

Шифра из О.Р.Н. је: 24324400 – Једињења са азотним функцијама  

 

Напомена:  

Рок важења стандарда и референтних материјала у сертификатима приложеним приликом 

испоруке мора бити најмање 18  месеца од датума испоруке истих. 

 

ПАРТИЈА 7  - СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS             

Напомена:  

Рок важења стандарда и референтних материјала у сертификатима приложеним приликом 

испоруке мора бити најмање 18  месеца од датума испоруке истих 

ПАРТИЈА   7           СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS            2017            

Ред.бр. НАЗИВ КВАЛИТЕТ КОНЦЕНТРАЦИЈА КОЛИЧИНА 

1 
Chloride standard solution, treacable to SRM from 

NIST, Cl- in H2O, FLUKA ili ekvivalent 
CertiPUR 1000mgCl-/l 100mL 

2 
Nitrate standard solution, treacable to SRM from 

NIST, NaNO3 in H2O, FLUKA ili ekvivalent 
CertiPUR 1000mgNO3-/l 100mL 

3 

Микс стандардних раствора анјона за јонску 

хроматографију: 

 Fluoride 20mg/L; Chloride 30mg/L;  Nitrate 

100mg/L;  

Phosphate 150mg/L;  Sulfate 150mg/L,  

NIST traceable 

Fluoride 20mg/L;  

Chloride 30mg/L;  

Nitrate 100mg/L;  

Phosphate 150mg/L;  

Sulfate 150mg/L,  

50ml 

4 

Микс стандардних раствора катјона за јонску 

хроматографију  

Lithium 50mg/L, 

Sodium 200mg/L,  

Ammonium 250mg/L, Potassium 500mg/L, 

Magnesium 250mg/L, Calcium 500mg/L,  

for routine cation determinations using the IonPac 

CS12A cation exchange columns 

NIST traceable 

 

Lithium 50mg/L, 

Sodium 200mg/L,  

Ammonium 250mg/L, 

Potassium 500mg/L, 

Magnesium 250mg/L, 

Calcium 500mg/L,  

 

50ml 

5 Tin (II) chloride dihidrate for AAS  0,5kg 0,5kg 

Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије   
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Партија 8 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  "DIONEX"    
 
 

ПАРТИЈА  8                ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  "DIONEX"                                       2017                                       

Ред. 

број 
Назив Количина Цена по јед. 

мере Укупна цена 

1 ASRS 300, 4mm DIONEX 
 

1     

2 5 mL vials with filter caps – DIONEX 250/kutija  5     

3 
Diatomaceous Earth / Sas No; 68855-54-9 

ThermoFisher Scientific / Cat. No 062819 
1kg 

  

4 P/N 056780, GlassFiber, Ø 30mm, 100/Pk 1 Pk  

Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 

 
 

Партија 9 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  " Agilent Technologies"   
 

ПАРТИЈА  9         ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  ЗА       "Agilent Technologies"                   2017 

Ред. 

број 
Кат. број. Назив 

Јед. 

мере 

Kоли

чина 

Укупна 

количин

а: 

Укупна 

цена: 

1 022000-050-00 
10 μL GERSTEL TriStar Syringe for 

GERSTEL Universal Syringe Holder 
ком. 1 1  

2 G1833-66038 GATE VALVE  ASSY ком. 1 1  

3 5183-4322 
Strg Vial Kit,12mL,19x65 

Amber,15-425Cap 
ком. 1 1  

4 G2581-80800 TS800 Dry Scroll Pump, ком. 4 4  

Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 
    
 

Партија 10 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  "PERKIN ELMER"    
 

ПАРТИЈА  10             ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  "PERKIN ELMER"                          2017                                       

Ред. 

број 
Назив Количина Цена по 

јед. мере Укупна цена 

1 
Flexar/Series 200/200 Lamp-Xenon 150W 

PerkinElmer(N2922082) 
1 

   

2 HPLC kolona, SELECTRA c18,4.6mm-150mm,5um UCT 1    

Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 31510000 - Електричне 

сијалице са влакнима 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



страна 14 од 153 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН OП 3/2017 
 

 

 

Партија 11 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  "LECO"   
 

ПАРТИЈА  12              ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  "LECO"                                             2017                                    

Red. 

br. 
Назив Количина Цена по јед. 

мере Укупна цена 

1 
FTG COLUMN KIT UNION/0.35MM FRL SILTITE/ 

709-809-526  

1 

    

2 
Column Micro-connector + ferrule 0.4 - 0.4 mm, col. 0.1 mm - 

0.25 mm x 0.1 mm - 0.25 mm/ YY-CHR-S-073560 

1 

    

3 
Ferrules silite for micro union 0.4 - 0.4 mm (10 pcs)/ YY-CHR-S-

073566 

1 

    

4 
 SILTITE MICRO UNION RE-ORDER 0.4-0.5 / 0.4-0.5 PK5/ 

YY-CHR-S-073572 

1 

    

5 
Teflon ferrule 1/16'' for carrier gas line, package of 10/ YY-GE-

001576-010-00 

1 

  

6 
Rxi-17Sil MS Cap. Column, 30m x 0.25mm x 0.25μm/YY-CHR-

R-14123 

1 

  

Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 

 
 

Партија 12 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  "ELGA"    
 
 

ПАРТИЈА  12          ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА "ELGA"- апарат за пречишћавање воде                                            

Ред. 

број 
Назив 

Јед. мере Kоличина 

Цена по 

јед. мере 

Укупна 

цена: 

1 ELGA LC140 – patrona za preciscavanje vode  ком 1 
    

2 ELG  A LC141 – patrona za preciscavanje vode  ком 2     

3 ELGA LC (186) 162 – patrona za preciscavanje vode ком 2     

Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 
    
 

Партија 13 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  "PHILIPS,OSRAM,NARVA"    
 

ПАРТИЈА  13            ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА " PHILIPS,OSRAM, NARVA "      2017                                       

Ред. 

број 
Назив Kоличина 

Цена по 

 јед. мере 
Укупна цена: 

1 
Халогена сијалица модел 64625 HLX 100 W 12V 

GY6.35 NAED 54238 за микроскоп Carl Zeiss Axio 
Observer.D1 / OSRAM 

5   

2 
Халогена сијалица модел Projection Lamp Type 5761    

6V  30W G4 за микроскоп Nikon TE 2000-U/  PHILIPS 
5 

  

3 
Халогена сијалица модел HLWS 5-A   6V  25W DY 16-

1.25 микроскоп Carl Zeiss Axiovert/ NARVA 
5 

  

4 
Халогена сијалица модел HLWS 5-A   6V  25W PY 16-

1.25 микроскоп Carl Zeiss Axiovert/ NARVA 
5 

  

5 Халогена сијалица модел 6V 10W 7387 ESA/FHD 5   
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3200k G4 M29 за  бинокуларну лупу Leica MS5/ 
PHILIPS 

6 

Халогена сијалица ESB 409867 6V 20W  7388 G4 

Halogen light bulb, /  PHILIPS 

за бинокуларну лупу Leica MS5 

5 

  

7 Шпиритусна лампа стаклена 2   

Шифра из О.Р.Н. је:  31510000 - Електричне сијалице са влакнима; 31521000 - Лампе 

 

 

3)   Рок испоруке: Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе рок испоруке предметних добара. 

Понуђени рок испоруке не може бити дужи од 30 (тридесет) дана, а који се рачуна од дана пријема 

писаног захтева Наручиоца. Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са 

пратећим траженим сертификатима и прилозима. 

4)  Место испоруке: Понуђач је дужан да захтевана добра, која су предмет уговора, испоручи по 

упућеној поруџбеници, на локацију Наручиоца, у складу са захтевом  из  поруџбенице. 

5)  Гарантни рок: Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе гарантни рок за предметна добра. 

Понуђени гарантни рок за добра наведена у техничкој спецификацији не може бити краћи од 

минималног гарантног рока захтеваног од стране наручиоца (12 месеци од тренутка примопредаје 

добара). Рок важења стандарда и референтних материјала у сертификатима приложеним приликом 

испоруке мора бити најмање 18  месеци од датума испоруке истих. 

6)  Рекламација: Обавезна је провера квалитета испоручених добара од стране наручиоца у року од 

15 дана од дана испоруке. Понуђач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави 

свој писмени одговор и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши 

своје обавезе по примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене 

или боље карактеристике. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН  

И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

Сагласно члану 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђач је обавезан 

да уз понуду приложи доказе за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН. 
  

Документација може бити и у неовереној фотокопији. Наручилац може пре доношења Одлуке 

о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја Комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа.  

 

             Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне регистре, а у 

складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 

став 1. тачка 1) до 3) ЗЈН из разлога што  је Регистар понуђача јавно доступан на интернет страници 

надлежног органа: Агенција за привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет страници 

Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs), а у ком случају (недостављања доказа уз понуду) су 

понуђачи дужни, на основу члана 79. став 6. ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 
 

 
1.    ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 
               Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 

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

2)  да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници 

привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре . 

3) да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

 

Докази o испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН су следећи: 

 

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

     Доказ:  

                ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 

Привредног суда 
 

                ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:  / 

 

2)  Да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници 

привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

       

 Доказ:                   

http://www.ujn.gov.rs/
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ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  

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

давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 

СУДА,  на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, 

којим се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

(Напомена: Ако Уверење основног суда обухвата и податке из казнене евиденције за кривична 

дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, није потребно посебно 

достављати Уверење Вишег суда)  

 За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да 

понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала. 
        

                 ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: 

 Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. (НАПОМЕНА: Ако је више законских 

заступника, за сваког се доставља уверење из казнене евиденције). 

 

      ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

 Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре.       

 

3) Да да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији        

        Доказ:  

                     ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

 Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле 

порезе и доприносе  

 Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу  изворних 

локалних јавних прихода 

      ИЛИ 

 Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
  

                  ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

 Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле 

порезе и доприносе,  

 Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу  изворних 

локалних јавних прихода. 

 

 Напоменa:  Докази наведени под тачкама 2, и 3  не могу бити старији од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда 
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   2.     ДОДАТНИ И ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

        Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне и остале 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и то: 

 

       1)   Понуђач мора да докаже:  

а) да нуди добро произвођача  који  послује  по  стандардима  ISO  9001:2008 наведено за све ставке 

из техничке спецификације  (важи за све партије); 

б) да је овлашћен од стране произвођача за сервис и испоруку резервних делова и потрошни 

материјал  у гарантном и вангарантном року (важи за партије 1, 5, 8, 9, 10 и 13.); 

в) да има запослена минимум 2 лица у виду обучених сервисера за поправку / верификацију 

перформанси аналитичких инструмената произвођача који га је овластио, који раде на пословима 

који су предмет јавне набавке на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о 

делу односно уговором о привременим и повременим пословима (важи за партије 1, 8, 9, 10 и 13.);  

г) да нуди добра која одговарају квалитативним захтевима Наручиоца, наведеним у техничкој 

спецификацији (важи  за партије 2, 3 4 5 6 и 7); 

д)  да понуђач поседује дозволу за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија или 

благовремено поднет захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито 

опасних хемикалија (важи  за партије 2, 3 4 5 6 и 7); 

ђ)  да понуђач поседује дозволу за управљање амбалажним отпадом или има важећи уговор са 

оператером који у складу са Законом обавља делатност управљања амбалажним отпадом (важи 

за партије 2, 3 4 5 6 и 7); 

е) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача за заступање и продају аналитичке опреме -

сепаративне технике и испоруку резервних делова и потрошног материјала у гарантном и 

вангарантном року ( за партију 11). 

 

Доказивање испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач  

доказује достављањем следећих доказа: 

 

Докази које подноси уз понуду: 

 

    а) важи за све партије 

Доказ за а.):  
- фотокопије важећег сертификата/уверења о поседовању стандарда ISO 9001:2008 за 

произвођаче понуђеног добра (наведеног за све ставке из техничке спецификације за 

предметне партије).  

Уколико је наведена документација није на српском или енглеском језику, морају бити 

преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача, они делови каталога који 

се односе на испуњење услова који су захтевани техничком спецификацијом; 

 

б )  важи за партије  1,5,8,9 , 10 и 13.  

             Доказ за б.): 

 -  Фотокопија важеће ауторизације произвођача да је понуђач овлашћен за сервис и испоруку 

резервних делова  

 

в )  важи за партије  1,8,9,10 и 13.  

Доказ за в.):  
- фотокопија важећег сертификата издатог од стране произвођача за мин. 2  сервисера из којих се 
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недвосмислено види да  су завршили обуку за сервис; 

 

г) важи за партије 2, 3, 4, 5, 6 и 7  

Доказ за г.):  
- валидни сертификати анализа лотова хемикалија достављају се уз испоруку робе, и ти 

сертификати морају бити у сагласности са захтевима за квалитет који су дефинисани у техничким 

спецификацијама које су саставни део тендерске документације.   

- тaкође неопходно је доставити и каталошке бројеве из каталога произвођача са јасно 

назначеним каталошким бројем и пратећом техничком спецификацијом, из које ће се видети 

карактеристике понуђених добара - за партију/е за коју даје понуду.  

Уколико се доставља каталог, а исти не садржи све потребне информације за утврђивање 

испуњености услова из техничке спецификације, коју је Наручилац прописао, понуђачи су дужни 

да доставе допуну оверену од овлашћеног лица понуђача у којој ће бити наведени подаци који се 

не налазе у каталогу; 

 

д) важи  за партије 2, 3, 4, 5, 6 и 7 

Доказ за д.):  
- фотокопија важеће дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија или 

фотокопија поднетог захтева за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито 

опасних хемикалија;  

 

ђ) важи  за партије 2, 3, 4, 5, 6 и 7 

Доказ за ђ.):  

- фотокопија важеће дозволе за управљање амбалажним отпадом или фотокопију важећег уговора 

са оператером који у складу са Законом обавља делатност управљања амбалажним отпадом 

 

е) важи  за партију  11 

         Доказ за е.):  
- фотокопија важећег овлашћења, издатог од стране произвођача, за заступање и продају 

аналитичке опреме -сепаративне технике и испоруку резервних делова и потрошног материјала у 

гарантном и вангарантном року 

 

 

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. 

 

 

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ  И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

А) Подизвођачи 

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

понуди или као подизвођач.  

           Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да извршење 

јавне набавке делимично поверава подизвођачу, са навођем општих генералија о подизвођачу, као и 

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.  

           Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу  и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 

наведен у уговору.  
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           Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова.             

           Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 

75. став 1. тачка 1. до 3. ЗЈН. 

           Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

           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.  

           Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у 

претходном ставу ако потраживање није доспело.  

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

Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

Наручилац претрпео знатну штету.  

           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.  

           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 3) ЗЈН. 

 

Б) Заједничка понуда 

          Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-

3. ЗЈН и додатни услов из члана 76. став 3. ЗЈН (да над њим није покренут поступак стечаја или 

ликвидације, односно претходни стечајни поступак), док остале захтеване услове испуњавају 

заједно.  

           Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

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

заступати групу пред Наручиоцем, и 

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

          Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како 

би могли да поднесу заједничку понуду.  

          Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и 

одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора 

             Уколико понуду подноси група понуђача за сваког члана групе достави наведене доказе 

да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН. Додатни услов, који је предвиђен 

одредбама чл. 76. ст. 3. ЗЈН (да над п о н у ђ а ч е м  није покренут поступак стечаја или 

ликвидације, односно претходни стечајни поступак), мора испунити сваки понуђач из групе 

понуђача. 

 
 Уколико понуду подноси страни понуђач  
            Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 

те државе. 

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

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

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

  Напомене: 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача 

Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН, уколико је регистрација понуђача на дан 

отварања понуде активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

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

документ. 
 

 

 

 

 

 

IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

           

         Понуђач подноси понуду на српском језику.  

         Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и 

оверена од стране судског тумача. Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном 

језику, уз превод доставе и "изворни документ" на основу кога је извршен превод. 

         Техничка документација, сертификати и ауторизације се могу доставити и на енглеском језику. 

 

2.   ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 Понуде морају бити у целини припремљене у складу са ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12  

14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 

 Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.  

 Понуђач може поднети само једну понуду. 

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

понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, техничку 

спецификацију, као и посебне захтеве, попуни  и овери образац понуде, и остале обрасце према 

захтевима из конкурсне документације, приложи тражене изјаве оверане на захтевани начин, 
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као и докумета прописана чланом 77. Закона о јавним набавкама, којим доказује испуњеност 

услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама. 

          Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне регистре, а у 

складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености обавезних услова из члана 

75. став 1. тачка 1) до 3) ЗЈН из разлога што је Регистар понуђача јавно доступан на интернет 

страници надлежног органа: Агенција за привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет 

страници Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs), а у ком случају (недостављања доказа уз понуду) 

су понуђачи дужни, на основу члана 79. став 5. ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

           Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој подаци који 

су  тражени у оквиру услова јавно доступни. 

           Ако понуђач има седиште у другој држави Наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

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

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.   

           Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све 

услове из конкурсне документације. 

           Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени, потписани и 

оверени печатом. 

           Обрасце  дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, према приложеном упутству, а овлашћено лице понуђача 

исте потписује и печатом оверава. 

   Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и 

исправљане коректором или рукописом морају се оверити печатом и потписом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је дужна да као саставни део 

понуде достави Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке. 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених информација, 

или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити 

као неосноване. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној  документацији, изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о 

поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3.     ПАРТИЈЕ 
 

            Набавка је обликована у осам партија. 

            Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само 

http://www.ujn.gov.rs/
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на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две  партијe, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две  партијe, не морају 

бити  достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку 

за  обе партије. 

 

4.      УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
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. 

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

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

5.    ОБАВЕЗНА САДРЖИНА  ПОНУДЕ 

       Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 

условима Наручиоца. Обавезну садржину понуде чине: 

1.  Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће, попуњен, потписан и печатом 

оверен - Образац бр. 1; 

2.    Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан,  печатом оверен- Образац бр. 2; 

3.    Образац структуре ценe, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 3; 

4.    Образац  понуде, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 4; 

5.   Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН  , попуњен, потписан 

и печатом оверен - Образац бр. 5; 

6.    Образац трошкова припреме понуде - попуњен, потписан и печатом оверен -  Образац бр. 6 

7.  Образац изјаве о давању обезбеђења за добро извршење посла - попуњен, потписан и печатом 

оверен-  Образац бр. 7 

8.    Модел уговора, попуњен, потписан и печатом оверен; 

9.   Споразум о заједничком извршењу набавке  (доставља се само уколико понуду подноси група 

понуђача); 

Напомена:   Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 6) не представља обавезну садржину 

понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је 

понуђач доставио захтев за накнаду трошкова. 

 

  6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Тражење додатних информација и/или појашњења телефоном, у вези са конкурсном 

документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.  

Све додатне информације, појашњења и упутства у вези са припремом понуде и конкурсном 

документацијом, као и указивање на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, заинтересована лица могу захтевати/доставити у писаном облику и то најкасније 5 

(пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана од пријема захтева за додатним информацијама, 

појашњењима и упутстивима у вези са припремом понуде и конкурсном документацијом односно 

достављања примедби на недостатке и неправилности у конкурсној документацији одговор објавити 

на Порталу јавних набавки РС и својој интернет страници. 

Питања и евентуалне примедбе треба упутити на адресу АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Београд, улица Руже Јовановића бр. 27 а, са назнаком: "За комисију за 

јавну набавку – питања и/или примедбе у поступку јавне набавке бр. ЈН ОП 03/2017", или 

послати електронском поштом на адресу office@sepa.gov.rs; СС: ljubisa.denic@sepa.gov.rs или 

mirjana.balac@sepa.gov.rs . Такође, заинтересовано лице може факсом на број: 011 2861065 или 

непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, односно доставити примедбе на недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији. 

 

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

да је извршено достављање.  

 

Напомена: Приликом израде понуде, заинтересована лица су дужна да предметну конкурсну 

документацију детаљно проуче и у свему поступе по њој. За додатне информације и објашњења, 

потребно је да се благовремено обрате Наручиоцу.  

Заинтересована лица су дужна да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца 

кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне 

документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. ЗЈН ("Сл.Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 

68/15) дужан да све измене, допуне и појашњења конкурсне документације објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

 

7.     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. 

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: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Београд, улица Руже Јовановића бр. 27А, са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 3/2017, за партију/е бр._____ – НЕ ОТВАРАТИ” 

или  

„Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 3/2017, за партију/е бр._____– НЕ ОТВАРАТИ” 

или  

„Опозив понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 3/2017, за партију/е бр._____– НЕ ОТВАРАТИ” 

или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 3/2017, за партију/е бр.____– 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 

mailto:office@sepa.gov.rs
mailto:ljubisa.denic@sepa.gov.rs
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називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

8.    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на 

сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да 

измени или да допуни конкурсну документацију. 

Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим 

набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки  и интернет страници Наручиоца.  

У случају продужења рока за подношење понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача 

које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом 

крајњем року за подношење понуда.  

 

9.    ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

10.    ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

          Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.  

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе 

краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде  (од – до, око...и сл.), 

понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

11.    ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

          Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

         Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

         У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац 

ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са 

техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног 

лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 6), сматраће се да 

је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

 

12.    ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН 

Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 

обавезе које произилазе 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. 
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Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред наведених 

услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне документације (Образац бр. 5), коју су 

понуђачи дужни доставити (као саставни део понуде) уредно попуњену, потписану и печатом 

оверену. 

 

13.   ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

14.  НАЧИН, РОК  И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОКА ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНОГ РОКА 

14.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

  Рок плаћања је до 45 дана и врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12). 

  Плаћање добра која су предмет набавке врши се на основу потписаног уговора по 

пријему рачуна – фактуре Добављача, на којој је Наручиоц потврдио испоруку предметог добра.  

Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 70% вредности понуде. 

14.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара 

Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца – по потписивању уговора, 

на основу записника о примопредаји и испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 

Добављач је дужан да захтевана добра, која су предмет уговора, испоручи по упућеној 

поруџбеници, на локацију Наручиоца, у складу са захтевом из  поруџбенице. Добављач ће 

испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити у року од максимално 30 дана, од 

дана добијања писменог захтева Наручиоца уколико није другачије наведено у додатним условима. 

Испорука и квантитативно-квалитативни пријем добара вршиће се на локацији Наручиоца у 

складу са  захтевом, у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама), која је 

саставни део уговора. 

Трошкови транспорта падају на терет Понуђача. 

14.3. Захтев у погледу гарантног рока 

За квалитет добра гарантује и одговара Понуђач. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе гарантни рок за предметна добра. Понуђени 
гарантни рок за добра наведена у техничкој спецификацији не може бити краћи од минималног 
гарантног рока захтеваног од стране наручиоца, (мимимално 12 месеци од примопредаје добара).  

Рок важења стандарда, референтних материјала и хемикалија у сертификатима приложеним 

приликом испоруке мора бити најмање 18  месеца од датума испоруке истих 

 
15.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

            Цена је фиксна и не може се мењати. 

          Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
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чланом 92. Закона. 

НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.  

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 

понуђеним условима.  

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача 

детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. 

ЗЈН.  

 

16.       НАЧИН  ДОСТАВЕ ПОНУДА 

            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 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. 

            Понуду доставити на адресу: АГЕНЦИЈА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ, ул. Руже 

Јовановића бр. 27А, 11160 Београд – канцеларија бр. 24, са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.) ЈН ОП 3/2017 за Партију број _____ (уписати број партије) – НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

 

17.      РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

          Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 11.12.2017. године 

закључно са 10:30 часова. 

          Наручилац ће, по пријему 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. 

 

  18.     ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 11.12.2017. 

године у 11:00 часова у просторијама  Агенције за заштиту животне средине у Београду, улица 

Руже Јовановића бр. 27а.   

 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

           У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

 Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање 

понуђача у поступку отварања понуда. 

 

19.  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.  
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  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.  

 

20.    КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена", уколико су испуњени сви 

услови наведени у конкурсној документацији. 

За оцену понуда ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 

када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом:  

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку добара.  

Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене и рок за испоруку добара, као 

најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

најнижу понуђену цену и исти резервни критеријум. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, 

који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 

један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

21.    СТРУЧНА ОЦЕНА  ПОНУДА  

    Разлози за одбијање понуде:  

Понуда ће бити одбијена: 

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. 

Напомена: Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи 

понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене 

и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности 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 (у случају када су додатни услови 

прописани конкурсном документацијом) 
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  3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када је оно 

захтевано као обавезни садржај понуде) 

       4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

       5) уколико понуда садржи друге недостатке  због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда.  

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове из техничке спецификације . 

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 

обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.   

Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбити све 

неприхватљиве понуде. 

 

22.    ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА 

       Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 20 (двадесет) дана 

од дана јавног отварања понуда.  

 

23.    НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године  

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН, 

2. учинио повреду конкуренције,  

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 

о јавној набавци, након што му је уговор додељен,  

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

 

              Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по ранијим закљученим уговорима по јавним набавкама који су се односили 

на исти предмет набавке за период од претходне три године  пре објављивања позива за подношење 

понуда. 

              Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН. 

              Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. који се односи 

на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 

24.     ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

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. 

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року понуђач није 

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити 

било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

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

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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Напомена: У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може да закључи уговор о 

јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а на основу члана 112. став 

2. тачка 5. ЗЈН. 

 

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора: 

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109.став 2. Закон о јавним 

набавкама. 

Наручилац може да обустави 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. 

 

25.      СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

У случају доделе уговора у предметном поступку јавне набавке, понуђач коме буде додељен 

уговор  је дужан да приликом закључења, као средство финансијског обезбеђења достави 

Наручиоцу: 
 

1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања,  

- Понуђач је обавезан да достави попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног 

лица понуђача „Изјаву о понуђача о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за 

повраћај авансног плаћања – Образац бр 7“  

- Достављањем Изјаве изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу 

достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини 

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

- Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

- Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

- Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 

Напомене: 

 Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која 

је предмет обезбеђења. 

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач 

у целости испунио своју обезбеђену обавезу. 

У случају договореног авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што 

прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања 

 

30.  ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива 

и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови 

подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи 

ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су 

прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
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Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 

словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће 

позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов 

представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће 

третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 

предвиђеног за отварање понуда. 

 

31. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има 

интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања 

Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.  

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 ЗЈН 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 7 (седам) 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 предузем пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

            После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне набавке рок 

за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки РС. 

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 за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, 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 Нарчучиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члама 150. ЗЈН. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за 

заштиту права на Порталу јавних набавки РС, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 

захтева за заштиту права.  

У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели 

уговора, одлуку о обустави поступка, нити може  закључити уговор о јавној набавци пре доношења 

одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме активности из напред 

наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање 



страна 32 од 153 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН OП 3/2017 
 

активности Наручиоца у поступку јавн е набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци 

проузроковало велике тешкоће у раду или пословању Наручиоца које су несразмерне вредности јавне 

набавке, а која мора бити образложена. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 

зауставља даље активности у  поступку јавне набавке. 

Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 151. 

став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу захтева и 

Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од 3 

(три) дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 

истовремено доставља Наручиоцу. 

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 писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно Републичке 

комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

            Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; 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 рачун буџета Републике Србије, број 840-

30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са Упутством о уплати 

таксе, издатом од стране Републичке комисије за заштиту права у постпцима јавних набавки 

(Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе"). 

Чланом 156. став 1. тачка 2) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права дужан да на 

одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у износу од: 

Тачка 2) - 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако 

процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара. 

 

Напомена:  
              У Упутству о уплати таксе дат је и начин уплате таксе из иностранства (на девизни рачун 

Министарства финансија – Управе за трезор). 
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Образац бр. 1      

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

 

у поступку јавне набавке број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни делови, 

потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 

       

Ред. 

број 
Документ 

Прилог уз 

понуду 

(заокружити 

одговарајуће) 

Интернет адреса на којој 

се документ може 

преузети 

(у случају 

недостављања 

документа уз понуду) 

1. 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 
ДА     НЕ 

 

2. 

Потврда надлежног органа да понуђач и 

његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела таксативно 

наведених у члану 75. став 1. тачка 2. ЗЈН 

ДА      НЕ 

 

3. 

Потврда надлежног пореског органа да је 

понуђач измирио доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији 

ДА      НЕ 

 

4. Решење о упису у регистар понуђача ДА      НЕ 
 

 

 

 

 

 

У _______________  

 

дана _________ 2017.г. 

                    Потпис овлашћеног лица: 

 

         М.П.           _____________________ 

 

 

 
Напомена:  
Уколико се подноси заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у 

довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Овлашћено лице сваког члана групе 

понуђача потписује и печатом оверава свој примерак овог обрасца. 

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача 

достави од стране подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац (уколико понуђач наступа 

са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача). 
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 Образац бр. 2      

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  
 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 

__________________________________________________________________________________ понуду 

коју подноси за партију _______________ (навести редни број партије/партија за коју/које се 

подноси понуда) у поступку јавне набавке број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене 

(резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.) подноси независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима.   

 

 

 

 

 

У _______________  

 

дана _________ 2017.г. 

         Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

М.П.           _____________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена 1: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

Наручилац 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. 

 
Напомена 2: Уколико се подноси заједничка понуда потребно је да се овај образац изјаве фотокопира у 

довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан групе понуђача потписује и 

печатом оверава свој примерак изјаве. 
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Образац бр. 3      

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 
          у поступку јавне набавке број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни 
делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  
 

Образац структуре цена за Партију 1:  

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 1 (позиција од 1 до 4 )    без ПДВ-а. 
 

Образац структуре цена за Партију 2:  
 

ПАРТИЈА 2 - п.а. хемикалије 

Р. 

бр. 
          Назив  

Паков

ање 

Колич

ина 

Укупна 

количина 

Јединична  

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

са ПДВом 

Укупна цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са  

ПДВ-ом 

1 Amonijumhepta-molibdat 250g 1 
250g   

  

2 Amonijum perѕulfat 0,5 k g 2 
1,0 kg   

  

3 Mangan (II) hlorid tetrahidrat 0,5 kg 2 1 kg 
  

  

ПАРТИЈА  1 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА  
ИСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА  HACH  LANGE  

 
 

Р. 

бр. 

 
 

Шифра 

НАЗИВ ОПРЕМЕ/ РЕЗЕРВНОГ 

ДЕЛА / ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА /   

(СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 
Произвођа

ч 

 
Количина/ 

јединица 

мере 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 PH-meter  Rezerni delovi za PH- metar 

HQ 11d - Eektrode – PHC30101, kabal  

1 m. 

HACH 

LANGE 

3 ком.     

2 Kondukto

metar 

Rezerni delovi za konduktometra HQ 

14d- Elektrode za  konduktometra 

HQ14d, kabal 1 m, model elektrode 

CDC  401 

HACH 

LANGE 

1 ком.      

3 Spektrofot

ometar  

DR 2800 

DR/Check, Absorbance Standard, 

Secondary Standards Kit, kataloški broj: 

27639-00 

HACH 

LANGE 1 ком.    

 

4 PH-meter Lab. pH metra SenION + PH31 

Staklena elektroda 5010 T-model 

 

HACH 

LANGE 1 ком.    
 

Укупна цена за партију 1 без ПДВ-а (динара): 
 

 

 

 

Укупан припадајући ПДВ (динара):  

Укупна цена за партију 1  са ПДВ-ом (динара): 
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4 Bakar(II)sulfat pentahidrat 500 g 2 
1 kg   

  

5 Natrijum nitrit 250 g 1 250g 
  

  

6 
Dikalijum hidrogenfosfat 

trihidrat 
250g 1 

250g   
  

7 Natrijum tiosulfat 250g 1 
250 g   

  

8 Natrijum azid 100 g 1 
100 g   

  

9 Natrijum jodid 500 g 1 
0,5 kg   

  

10 Natrijum nitrat 100 g 1 
100 g   

  

11 Oksalna kiselina dihidat 250g 1 
250g   

  

12 
Puf. rastvor  pH 10.00, +/-0.02 

R.-de Haen ili ekv. 
0.5L 2 

1 L   
  

13 
Puf. rastvor  pH 4.00, +/-0.02  

R.-de Haen ili ekv. 
0.5L 2 

1 L   
  

14 
Puf. rastvor  pH 7.00, +/-0.02  

R.-de Haen ili ekv. 
0.5L 2 

1  L   
  

15 
Rastvor za elektroprovod., 

MERCK ili ekv. 
0.5 L 3 

1,5 L   
  

16 Kalijum jodat 250 g 2 500g 
  

  

17 Hlorovodonična kiselina  ampula 10 
10 amp.   

  

18 Komplekson III  ampula 5 
5 amp.   

  

19 Natrijum hidroksid  ampula 5 
50 amp.   

  

20 Natrijum karbonat ampula 5 
5 amp.   

  

21 Natrijum tiosulfat  ampula 10 
10 amp.   

  

22 Oksalna kiselina ampula 10 
10amp.   

  

23 Skrob rastvorljivi 100 g 2 
200 g   

  

24 Fenolftalein otvoren  25 g 2 
50 g   

  

25 Srebro nitrat ampula 5 
5 amp.   

  

26 Kalijum hidroksid 1kg 2 2kg 
  

  

27 Metilenskoplavo 10g 2 20g 
  

  

28 Kalijum nitrat 250g 1 
250g   
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29 Eriohromcrno T 10g 2 
20g   

  

30 Mureksid 10g 2 
20g   

  

31 Kalijum hidrogen ftalat  100g 1 
100g   

  

32 α -naftilamin 100g 1 100g 
  

  

Укупна цена за партију 2 без ПДВ-а (динара): 
  

Укупан припадајући ПДВ (динара): 
 

Укупна цена за партију 2  са ПДВ-ом (динара): 
 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 2 (позиција од 1 до 32 )    без ПДВ-а. 

 

Образац структуре цена за Партију 3 : СПЕЦИЈАЛНЕ п.a. ХЕМИКАЛИЈЕ 

 

 

ПАРТИЈА 3  - СПЕЦИЈАЛНЕ п.a. ХЕМИКАЛИЈЕ 

Р.бр. Назив Паковање 
Количин

а 

Укупна 

количина 

 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

 

Јединичн

а цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 Kalijum permanganat ampula 10 10 amp. 
  

  

2 Kalijum fluorid 250g 1 250g 
  

  

3 Kalijum permanganat 500g 2 1 kg 

  

  

4 
Fiksator za pravljenje 

trajnih preparata  
0,2L 1 0.2L 

  

  

Укупна цена за партију 3 без ПДВ-а (динара): 
  

Укупан припадајући ПДВ (динара): 
 

Укупна цена за партију 3  са ПДВ-ом (динара): 
 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 3 (позиција од 1 до 4 )    без ПДВ-а. 
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Образац структуре цена за Партију 4: ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ 

 

 

ПАРТИЈА 4 - ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ 

Р.бр. Назив 
Паков

ање 

Колич

ина 

Укупна 

количина 

 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

 

Јединичн

а цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 
Metilenhlorid, for 

organic residue analysis, 
- - 10L 

  
  

2 
Aceton, for organic 

residue analysis 
- - 10 L 

  
  

3 
Acetonitril hipergrade za 

LC/MS 
- - 10 L 

  
  

4 
Acetonitril gradient 

grade 
- - 15 L 

  
  

5 
n-Heksan for organic 

residue analysis 
- - 10 L 

  
  

6 
Hloroform, CHCl3  min. 

99,8% 
- - 10 L 

  
  

7 Cycloheksan min. 99,5% - - 10 L 

  
  

8 2-Propanol  min. 99,5% - - 10 L 

  
  

9 
Metanol hipergrade za 

LC/MS 
- - 10 L 

  
  

10 Toluene - - 5L 

  
  

Укупна цена за партију 4 без ПДВ-а (динара): 
  

Укупан припадајући ПДВ (динара): 
 

Укупна цена за партију 4  са ПДВ-ом (динара): 
 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 4 (позиција од 1 до 10 )    без ПДВ-а. 
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Образац структуре цена за Партију 5: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА HACH DR 2800 И  HACH DR 5000    

       

 

ПАРТИЈА 5 - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА HACH DR 2800 И  HACH DR 5000          

Р. 

бр. 
Назив 

Пакова

ње 

Колич

ина 

Укупна 

количина 

 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

 

Јединична 

цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 
Ammonium Cyanurate 

100 kom 5 500 kom 
  

  

2 Ammonium Salicylate 100 kom 5 500 kom     

3 
Phos Ver 3, Phophate 

reagent, Hach 
100 kom 6 600 kom 

  
  

4 Nitra Ver 5 100 kom 4 400 kom     

5 Nitri Ver 3 100 kom 4 400 kom     

6 SulfaVer 4 100 kom 4 400 kom     

7 
Standardni rastvor za 

amonijačni azot 10 mg/l 
500 ml 1 500 ml 

  
  

8 
Standardni rastvor za 

amonijačni azot 1 mg/l 
500 ml 1 500 ml 

  
  

9 
Standardni rastvor 

nitritnog azota, 250mg/l 
500 ml 1 500 ml 

  
  

10 
Standardni rastvor 

nitratnog azota,1.0 mg/l 
500 ml 1 500 ml 

  
  

11 
Standardni rastvor 

nitratnog azota, 

10.0mg/l 

500 ml 1 500 ml 
  

  

12 
Sulfate Standard 

Solution, 100mg/l 
500 ml 1 500 ml 

  
  

13 
Sulfate Standard 

Solution, 50mg/l 
500 ml 1 500 ml 

  
  

14 
Standardni rastvor za 

fosfate 1.0mg/l 
500 ml 1 500 ml 

  
  

15 Buffer Solution pH 4 20 kom 1 20 kom     

16 Buffer Solution pH 7 20 kom 1 20 kom     

17 Buffer Solution pH 10 20 kom 1 20 kom     

18 
Sodium Chloride 

standard solution 

1000±10 μS/cm 

100 ml 1 100 ml 
  

  

19 
Sodium Chloride 

standard solution 

180±10 μS/cm 

100 ml 1 100 ml 
  

  

Укупна цена за партију 5 без ПДВ-а (динара): 
  

Укупан припадајући ПДВ (динара): 
 

Укупна цена за партију 5 са ПДВ-ом (динара): 
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УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 5 (позиција од 1 до 19 )    без ПДВ-а. 

 

 

Образац структуре цена за Партију 6: СТАНДАРДИ  ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ    

 

                  ПАРТИЈА  6                    СТАНДАРДИ  ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ            

Ред.

бр. 
НАЗИВ Растварач 

Концен

трација 

Коли

чина 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 
Organo-hlorni insekticidi U-

PPM-525E LCG ili ekv. 
aceton 

100µg/m

l 

1 x 

1ml     

2 
Organo-hlorni insekticidi U-

PPM-808E LCG ili ekv. 
toluene 

1000µg/

ml 

1 x 

1ml     

3 

16 EPA Priority PAH 

Pollutants Mixture  LCG ili 

ekv. 

toluene 100ug/ml 1x5 ml     

4 Atrazin CAS No. 1912-24-9   50mg     

5 Simazin,  CAS No. 122-34-9   50mg     

6 
Acetochlor, CAS No. 3425G-

82-1 
  

50mg 
    

7 
4-tert-Octylphenol, CAS no: 

140-66-9 
  

50mg 
    

8 Pentachlorophenol   50mg     

9 HCH-gamma (Lindane), 

Hexane, 

ili 

toluene 

100µg/m

l 

50mg 

    

10 
Isoproturon, CAS No.  

34123-59-6 
  

50mg 
    

11 
Trifluralin, CAS No. 1528-

09-8       

50mg 
    

Укупна цена за партију 6 без ПДВ-а (динара):   

Укупан припадајући ПДВ (динара): 
 

Укупна цена за партију 6 са ПДВ-ом (динара): 
 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 6 (позиција од 1 до 11 )    без ПДВ-а. 
 

 

 

Образац структуре цена за Партију 7: Стандарди за ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ и ICP/AAS   
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УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 7 (позиција од 1 до 5 )    без ПДВ-а. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК

              ПАРТИЈА  7     СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS              

Ред.

бр. 
НАЗИВ Квалитет Концентрација 

Колич

ина 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 

Chloride standard solution, 

treacable to SRM from NIST, Cl- in 

H2O, FLUKA ili ekvivalent 

SertiPUR 1000mgCl-/l 100mL     

2 

Nitrate standard solution, treacable 

to SRM from NIST, NaNO3 in 

H2O, FLUKA ili ekvivalent 

SertiPUR 1000mgNO3-/l 100mL     

3 

Микс стандардних раствора 

анјона за јонску хроматографију: 

 Fluoride 20mg/L; Chloride 

30mg/L;  Nitrate 100mg/L;  

Phosphate 150mg/L;  Sulfate 

150mg/L,  

NIST 

traceable 

Fluoride 20mg/L;  

Chloride 30mg/L;  

Nitrate 100mg/L;  

Phosphate 150mg/L;  

Sulfate 150mg/L,  

50ml     

4 

Микс стандардних раствора 

катјона за јонску хроматографију 

1000mg/L 

Lithium 50mg/L, 

Sodium 200mg/L,  

Ammonium 250mg/L, Potassium 

500mg/L, Magnesium 250mg/L, 

Calcium 500mg/L,  

for routine cation determinations 

using the IonPac CS12A cation 

exchange columns 

NIST 

traceable 

 

Lithium 50mg/L, 

Sodium 200mg/L,  

Ammonium 250mg/L,  

Potassium 500mg/L, 

Magnesium 250mg/L,  

Calcium 500mg/L,  

 

50ml     

5 
Tin (II) chloride dihidrate for 

AAS 
 0,5kg 0,5kg     

Укупна цена за партију 7 без ПДВ-а (динара):   

Укупан припадајући ПДВ (динара):  

Укупна цена за партију 7 са ПДВ-ом (динара):  

 ПАРТИЈА  8    ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА  „DIONEX“ 

Ред.

бр. 
НАЗИВ 

Количина Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 ASRS 300, 4mm DIONEX 
 

1 
    

2 
5 mL vials with filter caps – 

DIONEX 250/kutija  
5     

3 
Diatomaceous Earth / Sas No; 68855-

54-9 ThermoFisher Scientific / 

Cat. No 062819 

1kg     

4 
P/N 056780, GlassFiber, Ø 30mm, 

100/Pk 
1     

Укупна цена за партију 8 без ПДВ-а (динара):   

Укупан припадајући ПДВ (динара):  

Укупна цена за партију 8 са ПДВ-ом (динара):  
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УПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 8 (позиција од 1 до 4 )    без ПДВ-а. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 9 (позиција од 1 до 4 )    без ПДВ-а. 
 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 10 (позиција од 1 до 2 )    без ПДВ-а. 
 

 

 

ПАРТИЈА  9   ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА  AGILENT 

Ред.

бр. 
НАЗИВ 

Количина Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 
10 μL GERSTEL TriStar Syringe for 

GERSTEL Universal Syringe Holder 

 

1 
    

2 GATE VALVE  ASSY 1     

3 
Strg Vial Kit,12mL,19x65 

Amber,15-425Cap 
1     

4 TS800 Dry Scroll Pump, 4     

Укупна цена за партију 9 без ПДВ-а (динара):   

Укупан припадајући ПДВ (динара):  

Укупна цена за партију 9 са ПДВ-ом (динара):  

ПАРТИЈА  10   ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА  PERKIN 

ELMER 

Ред.

бр. 
НАЗИВ 

Количина Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 
Flexar/Series 200/200 Lamp-

Xenon 150W PE(N2922082) 
 

1 
    

2 
HPLC kolona, SELECTRA 

c18,4.6mm-150mm,5um UCT 
1     

Укупна цена за партију 10 без ПДВ-а (динара):   

Укупан припадајући ПДВ (динара):  

Укупна цена за партију 10 са ПДВ-ом (динара):  
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УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 11 (позиција од 1 до 6 )    без ПДВ-а. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 12 (позиција од 1 до 3 )    без ПДВ-а. 
 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА  11    ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА  „LECO“ 

Ред.

бр. 
НАЗИВ 

Количина Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 
FTG COLUMN KIT 

UNION/0.35MM FRL SILTITE/ 

709-809-526  

 

1 
    

2 

Column Micro-connector + ferrule 

0.4 - 0.4 mm, col. 0.1 mm - 0.25 mm 

x 0.1 mm - 0.25 mm/ YY-CHR-S-

073560 

1     

3 
Ferrules silite for micro union 0.4 - 

0.4 mm (10 pcs)/ YY-CHR-S-

073566 

1     

4 
 SILTITE MICRO UNION RE-

ORDER 0.4-0.5 / 0.4-0.5 PK5/ YY-

CHR-S-073572 

1     

5 
Teflon ferrule 1/16'' for carrier gas 

line, package of 10/ YY-GE-001576-

010-00 

1     

6 
Rxi-17Sil MS Cap. Column, 30m x 

0.25mm x 0.25μm/YY-CHR-R-

14123 

1     

Укупна цена за партију 11 без ПДВ-а (динара):   

Укупан припадајући ПДВ (динара):  

Укупна цена за партију 11 са ПДВ-ом (динара):  

ПАРТИЈА  12  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА  „ELGA“ 

Ред.

бр. 
НАЗИВ 

Количина Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 
са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 
ELGA LC140 – patrona za 

preciscavanje vode  
 

1 
    

2 
ELG  A LC141 – patrona za 

preciscavanje vode  
2     

3 
ELGA LC (186) 162 – patrona za 

preciscavanje vode 
2     

Укупна цена за партију 12 без ПДВ-а (динара):   

Укупан припадајући ПДВ (динара):  

Укупна цена за партију 12 са ПДВ-ом (динара):  
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УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 13 (позиција од 1 до 7 )    без ПДВ-а. 
 

 

 

ПАРТИЈА  13    ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – СИЈАЛИЦЕ ЗА МИКРОСКОПЕ 

Ред.

бр. 
НАЗИВ 

Количина Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВом 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

са ПДВ-а 

1 

Халогена сијалица модел 64625 

HLX 100 W 12V GY6.35 NAED 

54238 за микроскоп Carl Zeiss Axio 
Observer.D1 / OSRAM 

 

5 
    

2 

Халогена сијалица модел Projection 

Lamp Type 5761    6V  30W G4 за 

микроскоп Nikon TE 2000-U/  
PHILIPS 

5 

    

3 
Халогена сијалица модел HLWS 5-

A   6V  25W DY 16-1.25 микроскоп 

Carl Zeiss Axiovert/ NARVA 

5 
    

4 
Халогена сијалица модел HLWS 5-

A   6V  25W PY 16-1.25 микроскоп 
Carl Zeiss Axiovert/ NARVA 

5 
    

5 

Халогена сијалица модел 6V 10W 

7387 ESA/FHD 3200k G4 M29 за  

бинокуларну лупу Leica MS5/ 
PHILIPS 

5 

    

6 

Халогена сијалица ESB 409867 6V 

20W  7388 G4 Halogen light bulb, /  

PHILIPS 

за бинокуларну лупу Leica MS5 

5 

    

7 Шпиритусна лампа стаклена 2     

Укупна цена за партију 13 без ПДВ-а (динара):   

Укупан припадајући ПДВ (динара):  

Укупна цена за партију 13 са ПДВ-ом (динара):  
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Образац бр. 4      

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 1 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 1 - Набавка резервних делова и 

потрошног материјала за иструменте произвођача  HACH  LANGE; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 

- Апарати  за детекцију и анализу,  у отвореном поступку број ЈН ОП 3/2017: Материјали за 

посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.1 – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА  ЗА ИСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА  HACH  LANGE 
 
 

 
 
 

 

У  дана   2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 2 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 2 - п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ; Шифра 

из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије,  у отвореном поступку број ЈН ОП 3/2017: 

Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.2  – п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ 
 
 

 
 
 

 

У  дана   2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 3 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 3 - СПЕЦИЈАЛНЕ п.a. 

ХЕМИКАЛИЈЕ; Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије,  у отвореном 

поступку број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни 

материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.3 – СПЕЦИЈАЛНЕ п.a. ХЕМИКАЛИЈЕ 
 
 

 
 
 

 

У  дана   2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 4 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 4 - ЕКСТРА ЧИСТИ 

РАСТВАРАЧИ; Шифра из О.Р.Н. је: 24327000 - Разне органске хемикалије,  у отвореном 

поступку број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни 

материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.4 – ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ 
 
 

 
 
 

 

У  дана   2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 5 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 5 - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА HACH 

DR 2800 И  HACH DR 5000; Шифра из О.Р.Н. је: 24300000 - Основне неорганске и органске 

хемикалије,  у отвореном поступку број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни 

делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.5 – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА HACH DR 2800 И  HACH DR 5000;  
 
 

 
 
 

 

У  дана   2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 6 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 6 - СТАНДАРДИ  ЗА ГАСНУ 

ХРОМАТОГРАФИЈУ; Шифра из О.Р.Н. је: 24324400 – Једињења са азотним функцијама,  у 

отвореном поступку број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни делови, 

потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.6 – СТАНДАРДИ  ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ 
 
 

 
 
 

 

У  дана   2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 7 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 7 - СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ 

ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS; Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије,  

у отвореном поступку број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни делови, 

потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.7 –– СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И 

ICP/AAS;  
 
 

 
 

 

 

  

 

 

У____________   дана  2017.г.               М.П.            Потпис овлашћеног лица: __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 8 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 8 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „DIONEX“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију 

и анализу у отвореном поступку број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни 

делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.8 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ 

ПРОИЗВОЂАЧА „DIONEX“;  
 

 

 

 
 
 
 

У____________   дана  2017.г.               М.П.            Потпис овлашћеног лица: __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 9 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 9 - ПАРТИЈА 9  - ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „AGILENT Techn.“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - 

Апарати  за детекцију и анализу, у отвореном поступку број ЈН ОП 3/2017: Материјали за 

посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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. 



страна 79 од 153 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН ОП 3/2017 
 

 
 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.9 – ПАРТИЈА 9  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ 

ПРОИЗВОЂАЧА „AGILENT Techn.“;  

 
 
 

 
 
 

 

У  дана   2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 10 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 10 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „PERKIN ELMER“ Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за 

детекцију и анализу, 31510000 - Електричне сијалице са влакнима,  у отвореном поступку број ЈН 

ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, 

алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.10 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ 

ПРОИЗВОЂАЧА „PERKIN ELMER“ 
 
 

 
 
 

 

У  дана   2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 11 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 11 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „LECO“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и 

анализу,  у отвореном поступку број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни 

делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.11 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ 

ПРОИЗВОЂАЧА „LECO“ 
 
 

 
 
 

 

У  дана   2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 12 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 12 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „ELGA“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и 

анализу,  у отвореном поступку број ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни 

делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.12 –– ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ 

ПРОИЗВОЂАЧА „ELGA“ 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

У____________   дана  2017.г.               М.П.            Потпис овлашћеног лица: __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 13 
 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2017. године, за Партију 13 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

– СИЈАЛИЦЕ ЗА МИКРОСКОПЕ; Шифра из О.Р.Н. је: Шифра из О.Р.Н. је:  31510000 - 

Електричне сијалице са влакнима; 31521000 – Лампе, у отвореном поступку број ЈН ОП 3/2017: 

Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

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: 

 

 

 Напомеа: 
 

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 понуђач 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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5.1  НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр.13 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – СИЈАЛИЦЕ ЗА 

МИКРОСКОПЕ;  
 

 

 

 
 
 
 

У____________   дана  2017.г.               М.П.            Потпис овлашћеног лица: __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 календарских дана 
од дана достављања писаног захтева понуђача) 

 

Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком 

произвођача и не може бити краћи од минималног 

захтеваног гарантног рока од стране наручиоца 
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Образац бр. 5 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  

(о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН) 
 

 

 

И З Ј А В А 
 

 

 

 

Овлашћено лице привредног друштва (предузетник, физичко лице) 

________________________________________________________________________________________

_ изјављује под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да понуђач поштује 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде број _____  од ______, којом понуђач узима учешће у поступку јавне набавке број ЈН ОП 

3/2017: Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат 

итд.) 

 

 

 

 

 

У _______________  

 

дана _________ 2017.г. 

         Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

М.П.           _____________________ 

 

 

 

 
Напомена: 

         Уколико се подноси заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном 

броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан групе понуђача потписује и печатом 

оверава свој примерак изјаве. 
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Образац бр. 6 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку јавне набавке број ЈН 

ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, 

алат итд.) а како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 
 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац 

ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

У _______________  

 

дана _________ 2017.г. 

         Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

М.П.           _____________________ 

 

 

 

 
Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом 

оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова. 
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Образац бр. 7 

 

ИЗЈАВА О ДАВАЊУ  БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ 

ПЛАЋАЊА 

 

 

 

 

И З Ј А В А  
 

 

 

 

Понуђач ____________________________________________________________(назив Понуђача) 

у поступку јавне набавке добара – ЈН ОП 3/2017: Материјали за посебне намене (резервни 

делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.) изјављује под материјалном и 

моралном одговорношћу да ћe у циљу обезбеђења доброг извршења посла, најкасније у 

тренутку закључења уговора о јавној набавци, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. 

 

 

 
 
 

 

У _______________  

 

дана _________ 2017.г. 

         Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

М.П.           _____________________ 
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   МОДЕЛИ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ  

Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)  

 

Партија 1 из ЈН ОП 3/2017 

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА 

ИСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА  HACH  LANGE 

 

 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 17907344 , 

ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 

 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.) број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 1 - Набавка резервних делова и потрошног материјала за иструменте 

произвођача  HACH  LANGE која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка резервних делова и потрошног материјала за иструменте 

произвођача  HACH  LANGE за потребе Агенције за заштиту животне средине, у свему према 

техничкој спецификацији, понуди Добављача број ___________________ од __________ 2017. године 

и пратећем обрасцу структуре цене, који чине саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 
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Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 

- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 
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овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 

 

Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
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коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 
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Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 2 из ЈН ОП 3/2017 
 

п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ 

 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 17907344 , ПИБ: 

107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 и    

 

_________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 

 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.) број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 2 - п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ  која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка  п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ за потребе Агенције за заштиту животне 

средине, у свему према техничкој спецификацији, понуди Добављача број ___________________ од 

__________ 2017. године и пратећем обрасцу структуре цене, који чине саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде.  
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- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 
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Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 3 из ЈН ОП 3/2017 

СПЕЦИЈАЛНЕ п.a. ХЕМИКАЛИЈЕ 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 3 - СПЕЦИЈАЛНЕ п.a. ХЕМИКАЛИЈЕ која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 
 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка специјалних п.a. хемикалија за потребе Агенције за заштиту 

животне средине, у свему према техничкој спецификацији, понуди Добављача број 

___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу структуре цене, који чине 

саставни део овог Уговора. 

 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу 

отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 
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Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 

- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу 

представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у 

месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником - 

отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача. 

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

У случају да Добављач не поступи на начин и у року из овог члана Уговора, Добављач 

одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза  и Наручилац има право 

наплате средства обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача. 

 

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 
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Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 

 

Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 
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важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 



страна 113 од 153 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН ОП 3/2017 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 

 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 4 из ЈН ОП 3/2017 

ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 4 - ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка екстра чистих растварача за потребе Агенције за заштиту 

животне средине, у свему према техничкој спецификацији, понуди Добављача број 

___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу структуре цене, који чине 

саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 
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Наручиоца, као и број отпремнице. 

Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 

- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 
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Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 
 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 5 из ЈН ОП 3/2017 

ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА HACH DR 2800 И  HACH DR 5000 

 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 5 - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА HACH DR 2800 И  HACH DR 5000 која је саставни 

део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка хемикалија за Нach dr 2800 и  Нach dr 5000 за потребе 

Агенције за заштиту животне средине, у свему према техничкој спецификацији, понуди Добављача 

број ___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу структуре цене, који чине 

саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 
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Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 

- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, 
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садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 

 

Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 
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Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 6 из ЈН ОП 3/2017 

СТАНДАРДИ  ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ 

 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 6 - СТАНДАРДИ  ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ која је саставни део 

овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка стандарда  за гасну хроматографију за потребе Агенције за 

заштиту животне средине, у свему према техничкој спецификацији, понуди Добављача број 

___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу структуре цене, који чине 

саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 
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- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 

 

Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  
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- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 
 
 
 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 7 из ЈН ОП 3/2017 

СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 7 - СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS која је 

саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка стандарда за јонску хроматографију и ICP/AAS за потребе 

Агенције за заштиту животне средине, у свему према техничкој спецификацији, понуди Добављача 

број ___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу структуре цене, који чине 

саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 
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Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 

- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 
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Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 



страна 129 од 153 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН ОП 3/2017 
 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 8 из ЈН ОП 3/2017 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „DIONEX“; 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 8 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „DIONEX“; 

која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка потрошни марејал за опрему произвођача „DIONEX“  за 

потребе Агенције за заштиту животне средине, у свему према техничкој спецификацији, понуди 

Добављача број ___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу структуре 

цене, који чине саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 
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Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде.  

- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 
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Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 9 из ЈН ОП 3/2017 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „AGILENT Techn.“ 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 9 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „AGILENT 

Techn.“; која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка потрошни марејал за опрему произвођача „AGILENT 

Techn.“за потребе Агенције за заштиту животне средине, у свему према техничкој спецификацији, 

понуди Добављача број ___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу 

структуре цене, који чине саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 
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Наручиоца, као и број отпремнице. 

Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 

 - ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 
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Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 10 из ЈН ОП 3/2017 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „PERKIN ELMER“ 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 10 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „PERKIN 

ELMER“; која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка потрошни марејал за опрему произвођача „PERKIN 

ELMER“ за потребе Агенције за заштиту животне средине, у свему према техничкој спецификацији, 

понуди Добављача број ___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу 

структуре цене, који чине саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 
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- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 

 

Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  
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- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 11 из ЈН ОП 3/2017 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „LECO“ 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 11 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „LECO“; 

која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка потрошни марејал за опрему произвођача „LECO“ за 

потребе Агенције за заштиту животне средине, у свему према техничкој спецификацији, понуди 

Добављача број ___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу структуре 

цене, који чине саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 
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- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 

 

Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  
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- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 12 из ЈН ОП 3/2017 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „ELGA“ 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 12 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА „ELGA“; 

која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка потрошни марејал за опрему произвођача „ELGA“ за 

потребе Агенције за заштиту животне средине, у свему према техничкој спецификацији, понуди 

Добављача број ___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу структуре 

цене, који чине саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 
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Наручиоца, као и број отпремнице. 

Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 

- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 
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Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
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Партија 13 из ЈН ОП 3/2017 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – СИЈАЛИЦЕ ЗА МИКРОСКОПЕ 
 

1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 

178455140 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, Улица 

________________________________________ број ______, матични број _______________, ПИБ 

_________________, број рачуна _____________________, отворен код 

____________________________, које заступа  _________________________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 
 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и 

хемикалије, алат итд.), број ЈН ОП 3/2017, спровео отворени поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана _  2017. године, доставио понуду број   , 

за Партију број 13 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – СИЈАЛИЦЕ ЗА МИКРОСКОПЕ; која је 

саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ________од 2017. године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

 

Члан 2 

Предмет овог уговора је набавка потрошни марејал – сијалице за микроскопе за потребе 

Агенције за заштиту животне средине, у свему према техничкој спецификацији, понуди Добављача 

број ___________________ од __________ 2017. године и пратећем обрасцу структуре цене, који чине 

саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

   Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора. 

Члан 4. 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након испоруке добара на основу записника 

о примопредаји и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и 

Наручиоца. 

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Добављача у року, не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 
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Добављач  захтева аванс до ____% вредности понуде. 

- ___% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, 

- ___% у року од 45 дана од дана испоруке добара и потписаног записника о примопредаји. 

Достављена фактура и отпремница са записником о примопредаји, потписаним од стране 

овлашћеног лица, Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене цене. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

Члан 5. 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном захтеву 

Наручиоца, у року од             дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

Члан 6. 

Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са пратећим траженим 

сертификатима и прилозима. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши 

асортимански преглед добара у свему према техничкој спецификацији која је саставни део уговора. 

У случају асортиманског неслагања уочене несаобразности ће се записнички констатовати и 

неодговарајућа роба ће бити враћена. 

Члан 7. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у 

свему одговарати захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од 15 (петнест) дана по извршеној испоруци извршити квалитативан 

пријем добара. 

Сва уочена одступања у квалитету Наручилац рекламира Добављачу.  

Добављач је обавезан да у року од 2 дана од пријема рекламације достави свој писмени одговор 

и у случају основаности у року, који не може бити дужи од 15 дана, изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама, тј. да замени добра новим добрима, која имају уговорене или боље 

карактеристике.  

Члан 8. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став 1. 

овог уговора, а не више од 10%. 

           У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, 

Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да 

раскине предметни Уговор. 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

назначеним номиналним износом од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

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

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

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 
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Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено менично овлашћење Наручиоцу да без сагласности 

Добављача може попунити и поднети одговарајућу меницу на наплату надлежној банци у случају 

неизвршења уговорних обавеза.  

- потврду о регистрацији менице.  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом 

у картону депонованих потписа.  

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

 Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава 

уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.  

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног Уговора, уколико је 

захтевао аванс, као средство финансијског обезбеђења достави: оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања,  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива и платива на први позив, без приговора.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-

ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса или најмање 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Меница за добро извршење 

посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока 

важности менице. 

Члан 11. 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

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

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

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

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 14. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених 

заступника уговорних страна.  

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

    

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

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

обавештења о раскиду Уговора. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину 

овај Уговор. 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 18. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                            

       ДОБАВЉАЧ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 
 
 


