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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 1258-13/2016 oд 15.06.2016. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 1258-13/2016-2 од 15. 06. 
2016. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – добара  

ЈН бр. 9/2016  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количина и опис добара и услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења и 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
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IV 

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

 
 

10 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 16 

VI Образац понуде 25 

VII 
Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни 

31 

VIII Модел уговора 34 

IX 
Образац изјаве о достављању менице и меничног 
писма за отклањање кварова и поступање у 
гарантном року 

38 

X Образац трошкова припреме понуде 39 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац: Факултет техничких наука у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу 
Адреса: Светог Саве 65, 32000 Чачак 
Интернет страница: www.ftn.kg.ac.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Није у питању резервисана набавка. 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 9/2016 су добра- Набавка и инсталација аутоматске 
хидро- метеоролшке станице  
 
4. Начин преузимања конкурсне документације 
 

- Са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs 
- Интернет стране Наручиоца : www.ftn.kg.ac.rs 
- Лично, у канцеларији број 30, Факултета техничких наука у Чачку, Светог 

Саве 65 
 
5. Контакт (лице или служба)  
 
Лице за контакт: Јелена Ђунисијевић 
Е - mail адреса: jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs; број факса: 032/342-101  
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
     1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 9/2016 су  добра- Набавка и инсталација 
аутоматске хидро- метеоролшке станице  
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 38127000- метеоролошке станице 
 

2. Партије 
   Предметна набавка није обликована по партијама 

http://www.ftn.kg.ac.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.ftn.kg.ac.rs/
mailto:jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 9/2016  4/ 40 

  

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И 

МЕСТО  ИЗВРШЕЊА И ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

 

Понуђена добра морају у целини одговарати захтевима из Конкурсне 
документације: 

- Опрема мора бити у оригиналном фабричком паковању, са одговарајућом 
документацијом у прилогу, укључујући упутство за употребу и одржавање и 
гарантни лист. За сву мерну опрему потребно је доставити сертификат о 
извршеној калибрацији. 
 
- Станица и сензори морају да задовољавају захтеве Светске метеоролошке 
организације (WMO) за метеоролошке инструменте и осматрања (WMO –No 8 
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation)  
 
- Гарантни рок за комплетну станицу и све сензоре и делове, као и услугу 
инсталације  не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од дана када је 
потврђен пријем инсталиране станице од стране Наручиоца. 
 
-  Рок испоруке до 10 (десет) календарских дана рачунајући од дана закључења 
уговора, а за инсталацију 15 (петнаест ) календарских дана од  дана увођења 
на локацију коју Факултет одреди за постављање станице. 
 

- Место испоруке добара је седиште Наручиоца у Чачку, Факултет техничких 
наука у Чачку., Светог Саве 65. Место инсталације Метеоролошке станице  
одређује Факултет. Наручилац се обавезује да обезбеди  локацију за 
постављање аутоматске метеоролошке станице, направи бетонске стопе 
према техничкој спецификацији понуђача, обезбеди електричну енергију на 
локацији и приступ интернет вези. 
 
 - Контрола добра врши се приликом примопредаје испоручених добара и 
услуге инсталације. 
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Техничка спецификација за аутоматску хидро-метеоролошку 
станицу  

 
 

Ред. 
број 

АУТОМАТСКА МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ 
(минималне техничке карактеристике) 

1.  

Сензор за мерење температуре ваздуха 
 мерни опсег: -40 °C до 60 °C,  
 резолуција очитавања: 0,1 

О
C,  

 класа тачност: PT100 1/5 DIN: +/- 0.15 ° 
 мерни елемент: 100 ohm, alfa = 0.00385 
 препоручена јачина струје: максимално 2mA      
 кабл: 10m дужине, четворожилни 
 опсег радне температуре и влажност рада: - 40 °C до  + 70 °C / 0 

до 100 %       

ком 2 

2.  

Сензор за мерење релативне влажности ваздуха 
 мерни опсег: 0 до 100 %RH, 
 резолуција очитавања: 0.05 %RH, 
 тачност(25°C):  ≤ 1.8 % преко 10 до  90 % RH ≤ 4 % преко 0 до  100 

% RH 
 опсег радне температуре и влажност рада: - 40 °C до  + 70 °C /  

0 до  100 

ком 1 

3.  

Сензор брзине ветра – чашични пријемник ( прва класа) 
Мерни опсег  од  0.3 m/s  до 75 m/s 
Тачност мерења Мање од 2% од мерене вредности брзине или мање 

од  0.2 m/s за брзине од  0.3 m/s до 50 m/s 
Издржава брзине 
ветра  

75 m/s до ½ часа без оштећења 

Дозвољен радни 
амбијент 

Температура од  -50°C до +80°C, све ситуације са  
релативном влагом укључујући презасићење 

Праг стартности  Мање од  0.3 m/s 
Резолуција 0.05 m/s    
Линеарност Корелациони фактор између фреквенције и брзине  

ветра r>0.99995  за опсег брзина  од 4 m/s  до 20 m/s 
Излазни сигнал Форма: правоугаона;   

Фреквенција: 1000 Hz на 50 m/s 
Амплитуда волтаже: максимално 15 V 

Напајање опто-
скан елемента 

Од 3.3V до 42V DC, јачина струје 0.3 mA на 3.3 V  
типично 

Грејање Напајање: 24 V AC/ DC, максималне снаге 25 W 
За температуре од  0°C до -10°C при брзини ветра 
од 20 m/s 
За температуре до  -20°C при брзини ветра од 10 m/s 

Конекција 8-полни прикључак за заштићен кабл 
Заштита IP 55 ( DIN 40050 ) 
EMC EN 61000-6-2:2001 ( имунитет, отпорност ),                    

EN 55022:2001, Class B (интеферентна трансмисија ). 
 

ком 1 
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4.  

Сензор правца ветра-дигитални (прва класа) 
Мерни опсег Од  0°  до  360° 
Тачност мерења 0.5° 
Издржава брзине 
ветра 

85 m/s трајања до 0.5 часова 

Дзвољен радни 
амбијент 

Температура од  -50°C до +80°C, све ситуације са  
релативном влагом укључујући презасићење 

Линеарност 0.25 % или 1°   
Праг стартности На брзини ветра мањој од 0.5 m/s за амплитуду  

од  10°   
Резолуција 0.35°   
Излаз 16-bit серијски синрони 
Електрични излаз Подаци, часовник;  

За јачину струје максимално 10mA  
Грејање Напајање: 24 V AC/ DC, максималне снаге 25 W 

За температуре од  0°C до -10°C при брзини ветра  
од 20 m/s 
За температуре до -20°C при брзини ветра 10 m/s 

Електрично 
напајање 

Vcc од 3.3 V  DC до 42 V  DC, Icc мање од 1.4 mA  
у standby режиму, Icc око 2.5mA у фази упита                

Конекција 8-полни прикључак за заштићен кабл 
Заштита IP 55 ( DIN 40050 ) 
EMC EN 61000-6-2:2001 ( имунитет, отпорност )      

EN 55022:2001,Class B (интеферентна трансмисија) 
 

ком 1 

5.  

Сензор за мерење атмосферског притиска 
 мерни опсег 600 - 1100 hPa 
 резолуција очитавања 0.01 hPa  
 тачност мерења: ± 0.3 hPa  
 комуникација: RS-232 
 опсег радне температуре: -40°C дo +60°C  

ком 1 

6.  

Кишомер са грејачима прихватног суда – принцип клацкалице 
 Површина пријемника: 500 cm² 
 Резолуција (количина падавина измерена једним отклоном 

клацкалице): 0.1mm  
 Радни напон: 12V DC (максимално 18V DC) 
 Напајање грејача и грејача клацкалице: 40 – 46V AC 
 Снага додатних грејача прихватног суда: oко 440 W 
 Дозвољен радни амбијент: од -30°C до +60°C , опционо -40°C до 

+60°C  
 Максимална грешка интензитета падавина: 5 mm/час 
 Корекција излазних вредности: Обавезно присуство модула за 

корекцију примарних излаза према интензитету падавина 

ком 1 

7.  

Сензор за мерење глобалног Сунчевог зрачења и трајање сијања 
сунца 

 опсег спектра: од 300 до 2800 nm 

 максимална ирадијанса: 2000 W/m² 

 осетљивост: од 5 дo 20 μV/W/m² 

 видно поље: 180° 

ком 1 
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8.  

Data Loger са GSM / GPRS модемом  и акумулатором 

 аналогни улази: најмање 10  

 дигитални улази: најмање 8 

 комуникациони портови: RS 232, RS 485, Ethernet 10/100 Mbit, USB   

 локална (унутрашња) меморија: 1 MB Flash memory, 1 MB SRAM 

memory 

 процесор: минимум 32 bit ARM 

 спољна (картица) меморија: 2GВ 

 подржани протоколи: FTP server, FTP client, HTTP server, telnet, SMTP, 

SMTPS 

 GSM модем за бежичну комуникацију преко GMS мреже: Dual Band 

GSM/GPRS modem E-GSM 900/1800 

 дисплеј: Touch-screen display 

 батерија: минимум 12V 7ah 

 опсег радне температуре и влажност рада: -40°C до +70°C / 0 до 100 % 
 IP 65 заштита 
 Софтвер са подешавање Data Loger са лиценцом од произвођача 
 Детаљна техничка документација о Data Loger-у (user guide manual, 

setup manual и др.) 

ком 1 

9.  

Заклон за сензор за температуру и релативну влажност ваздуха на 
висини од 2 m 
Сачињен од повезаних прстенастих тањира чија укупна унутрашња 
димензија је довољна за смештај сензора  за температуру и релативну 
влажност ваздуха 

ком 1 

10.  
Заклон за сензор за температуру ваздуха на висини од 5 cm 
Сачињен од повезаних прстенастих тањира чија укупна унутрашња 
димензија је довољна за смештај сензора  за температуру ваздуха 

ком 1 

11.  

Метеролошки стуб са носачима за сензоре 

 Висина: 10 m  

 Стуб састављен из више делова: најмање 2 са могућношћу 

преклапања 

 Основа са накретањем 

 Прeклaпaњe стубa треба да омогући  зaмeну и oпрaвку сeнзoрa 

постављених нa горњем врху стуба (10m) на површини земље 

 учвршћивање: 3+3 челичне сајле на 5 и 9 m, под углом од 120° 

ком 1 

12.  
Пратећи софтвер 
Програм за online комуникацију са сервером, приступ, контролу и 
архивирање података са АМС, који подржава ОС Windows 

ком 1 

13.  
Рутер за комуникацију 
ALIX.2D13 System board – 3 x UTP 10/100Mb/s, 1 x miniPCI, 2 x USB, 
baterija – AMD Geode LX800 na 500MHz, 256MB или одговарајући 

ком 1 
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14.  
Монтажа, инсталација и стављање у функцију метеоролошке 
аутоматске станице, повезивање са сервером и базама података 
РХМЗ-а 

 

ОПРЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ, ДИГИТАЛНО РЕГИСТРОВАЊЕ И  ПРЕНОС 
ПОДАТАКА О ПРОМЕНА НИВОА ВОДЕ НА РЕКАМА КОЈИ РАДИ НА БЕЗКОНТАКТНОМ 

ПРИНЦИПУ (радар систем) 

15.  

Сензор који реагује на промену хидростатичког притиска  

 за промене нивоа у реци од 0 до 20m; 

 тачност мерења  боља или једнака   5 mm 

 могућност да сензор тачно региструје промене водостаја  у 

интервалу од 30 секунди 

 испуњава стандард EN ISO 4373:2008 

 да омогућава слободан избор референтне вредности (нуле);  

 напајање 10-15 V DC; 

 потрошња енергије ≤ 15 mA Active , ≤ 10 mA sleep 

 сви наведени захтеви морају бити испуњени у температурном 

опсегу од -40 до +60C
0
  

 калибрациони сертификат са временом важења; 

 прописане процедуре за рекалибрацију сензора. 

ком 1 

16.  

Интегрисани 16 бит даталогер 

 тачност боља од 0.05% 

 линеарност боља од 0.05% 

 дуготрајна стабилност боља од 0.01% 

 грешка у мерењу времена мања од 5 sec./mes  

 сви наведени захтеви морају бити испуњени у температурном 

опсегу од    20 до  +60C0; 

 чување података у локалној меморији  пола године од 

престанка  спољњег напајања; 

 могућност рада са кружном или линеарном меморијом; 

 капацитетом од мин. 20 000  измерених  вредности; 

 дисплеј за приказ актуелних података (датум, време, водостај, 

стање акумулатора).  

 два RS232 интерфејса, један за комуникацију са стандардним 

телефонским или GPRS модемом и други за конекцију са 

мобилним читачем података или  преносним рачунаром; 

 калибрациони сертификат са временом важења; 

 прописане процедуре за рекалибрацију логера; 

 могућност  експорта података у програмски пакет HYDRAS,  

DEMAS, Wbedien и Wiski. 

 потребни софтвери, каблови и пратећа опрема. 

ком 1 
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17.  

GSM/GPRS модем за инсталацију на терену 

 дуал банд 900 MHz и 1800 MHz (EGSM); 

 потрошња највише 30 mA (Stend-by), 100 mA (пријем), 1 A 

(предаја); 

 могућност избора – подешавања начина преноса података 

GSM или GPRS; 

 антена за спољну монтажу најмање 5 dB са антенским каблом 

од 5 m и конекторима; 

 каблови за приључење на напајање и даталогер; 

 рад у амбијенталним условима у температурном опсегу од 

најмање -20 до +60 оC; 

 упутство за употребу, упутство за подешавање, сервисни 

каблови. 

 напон потрошача 12 V за максималну струју пуњења 5А, 

 заштита од пренапона и пражњења акумулатора, 

 акумулатор најмање 26Ah 12V, 

 каблови, осигурачи, везе на ДИН шини. 

ком 1 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

ЗАКОНА 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

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

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона, уколико је то прописом одређено 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обаљања делатности 
која је на снази време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

 
 

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

1. Сви сензори морају да имају сертификат о извршеној калибрацији  
 

2. Станица и сензори морају да задовољавају захтеве Светске 
метеоролошке организације (WMO) за метеоролошке инструменте и 
осматрања (WMO –No 8 Guide to Meteorological Instruments and 
Methods of Observation). 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
  

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене 
копије.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује на следећи начин: 
 

 За додатни услов бр.1: достављањем потписане и оверене изјаве на 
меморандуму понуђача  да ће уколико му буде додељен уговор у 
предметној јавној набавци, за сва испоручена добра доставити сертификат 
о извршеној калибрацији.  
 
 За додатни услов бр.2 : достављањем потписане и оверене изјаве на 
меморандуму понуђача да сва понуђена добра  задовољавају захтеве 
Светске метеоролошке организације (WMO) за метеоролошке 
инструменте и осматрања (WMO –No 8 Guide to Meteorological 
Instruments and Methods of Observation). 

 
Испуњеност  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, из 
чл. 75. ст. 2. Закона понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.) 
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке добара, Набавка и инсталација аутоматске 
хидро- метеоролшке станице, број ЈН 9/2016, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА O ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 

УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ 
НАМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ 

ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке добра- Набавка и инсаталација аутоматске  
хидро- метеоролсшке станице ЈН бр 9/2016 је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и нема забрану обаљања делатности која је на снази 
време подношења понуде. 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке добара- Набавка и инсталација 
аутоматске хидро- метеоролшке станице број ЈН 9/2016, испуњава све услове 
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
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: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 
Чачак са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Набавка и 
инсталација аутоматске хидро- метеоролшке станице, ЈН бр 9/2016- НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 27. 06.2016. године до 10 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назналком да је поднета 
неблаговремено. 
   
Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави: 
 
 1. Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњености 
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
 2.   Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о поштовању обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обаљања 
делатности која је на снази време подношења понуде.  
 3.  Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде 
 4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цена са 
спецификацијом 
 5. Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора 
 6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди  
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 7. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 
предвиђено конкурсном документацијом. 
8. Докази да понуђач испуњава додатне услове, из члана 76. Закона, које је 
одредио наручилац, а докази су: оверене и потписане изјаве на меморандуму 
понуђача, за оба наведена услова, како је наведено у Упутству како се доказује 
испуњеност услова.  
9.Попуњен, потписан и оверен печатом образац Изјаве понуђача о дотављању 
бланко сопствене менице за откањање кварова и поступање у гарантном року 
10. Референтну листу наручилаца 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси 
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације. 
 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна набвка није обликована према паријама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Факултет 
техничких наука у Чачку , Светог Саве 65,Чачак,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара –  Набавка и инсталација аутоматске 
хидро- метеоролшке станице, ЈН бр 9/2016- НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара - Набавка и инсталација аутоматске 
хидро- метеоролшке станице, ЈН бр 9/2016- НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку добара- Набавка и инсталација аутоматске 
хидро- метеоролшке станице, ЈН бр 9/2016- НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара -Набавка и инсталација 
аутоматске хидро- метеоролшке станице, ЈН бр 9/2016- НЕ ОТВАРАТИ” - 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 
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ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 
3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
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 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова . 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање ће се обавити у две фазе: 
    1. За набавку (испоруку) мететролошке станице:  
Рок плаћања је најмање 15 дана од дана испостављања фактуре за испоручена 
добра, а којим је потврђена испорука добара. 

2. За услугу инсталације  
Рок плаћања је најмање 15 дана од дана испостављања фактуре за извршену 
услугу инсталације метеоролошке станице која је потврђена пријемом од 
стране наручиоца. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
- Гарантни рок за комплетну станицу и све сензоре и делове не може бити 
краћи од 12 (дванаест) месеци од дана када је потврђен пријем инсталиране 
станице од стране Наручиоца. 
- Гарантни рок за услугу инсталације не може бити краћи од 12 (дванаест) 
месеци од дана када је потврђен пријем инсталиране станице од стране 
Наручиоца. 
 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара и извршења услуге 
 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 10  календарских дана од дана 
закључења уговора. 
Рок за инсталацију аутоматске хидро- метеоролошке стнице на може бити дужи 
од 15 календарских дана од дана увођења на локацију за постављање 
аутоматске метеоролошке станице. 
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Место испоруке добара је седиште Наручиоца у Чачку, Факултет техничких 
наука у Чачку., Светог Саве 65. Место инсталације Метеоролошке станице  
одређује Факултет.  
Наручилац се обавезује да обезбеди  локацију за постављање аутоматске 
метеоролошке станице, направи бетонске стопе према техничкој спецификацији 
понуђача, обезбеди електричну енергију на локацији и приступ интернет вези. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 

9.5. Други захтеви  
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави референтну листу наручилаца за 
набавку и испоруку метеоролошких станица инсталираних за јавне и научно- 
образовне институције које се баве праћењем метеоролошких параметара. 
 
10. 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. 
У цену су урачунати  сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне 
јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
  
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање квароава и поступање 
у гарантном року:  

 
Понуђач који буде изабран као најповољнији и са којим ће наручилац 

закључити уговор доставља  7 (седам) дана након закључења уговора, бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла тј. истека гарантног рока. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за 
отклањање кварова и поступање у гарантном року у случају да понуђач не 
буде извршавао своје обавезе у гарантном року.  

 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику: Факултет техничких наука у 
Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак, електронске поште на e-mail 
jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs или факсом на број 032/342-101 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 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће по пријему захтева заинтересованог лица у року од 3 (три) дана 
од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  

mailto:jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
9/2016“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ 
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ 
који потврђује да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за 
подношење понуда, у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године. 
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Доказ може бити: 
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року 
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором; 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под 
условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску 
пресуду или 
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је 
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан. 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке аутоматске 
хидро- метеоролошке станице. 
 
 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
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 Законом о јавним набавкама 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  3 (три) дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 (три) дана, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5(пет) дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева 
из члана 149. ст. 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/12,14/15 и 68/15), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца  захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15). 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, наручилац објављује на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 
(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права, који садржи  податке из 
прилога 3Љ. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) и то: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда; 
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

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

се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

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

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

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

средстава реализован, као и датум извршења налога. *Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 

од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

подноси захтев за заштиту права; 

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

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

којегје извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

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

извршеној уплати таксе наведене под бројем 1; 

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

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

потврде о извршеној уплати таксе наведене под бројем 1, осим оних наведених 

под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 

у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 

за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

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

из потврде о извршеној уплати таксе наведене под бројем 1, за подносиоце 

захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 

Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор. Наручилац ће доставити уговор изабраном понуђачу  у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку добара – 
Набавка и инсталација аутоматске хидро- метеоролшке станице, ЈН број 9/2016 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

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: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- добра- Набавка и инсталација аутоматске 
хидро- метеоролшке станице, ЈН бр 9/2016 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке Аутоматске хидро- 
метеоролшке станицу 
 

 

 
Рок за инсталацију метеоролшке станице  
 

 

 
Гарантни период за комплетну станицу и све 
сензоре и делове  

 

Гарантни период за услугу инсталације 
метеоролшке станице  
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

1 2 3 4 5 6 

 
 

Ред. 
бр. 

 
Назив (техничка 

спецификација свих 
ставки наведена је 

у поглављу III 
конкурсне 

документације) 

Кол. Произвођач 
/ тип-модел 

Јединична 
цена (динара 
без ПДВ- а) 

Цена за 
тражену 

количину 
(динара 

без  
ПДВ- а) 

 
 

1. 
 
 
 
 

1. 

Сензор за мерење 

температуре 

ваздуха 

 
 

2 ком 
 
 
 
 
 

2 
ком 

   

2. 
Сензор за мерење 
релативне 
влажности ваздуха 

1 ком 

   

3. 

Сензор брзине 
ветра – чашични 
пријемник  ( прва 
класа ) 

1 ком 

   

4. 
Сензор правца 
ветра-дигитални 
(прва класа) 

1ком 

   

5. 
Сензор за мерење 
атмосферског 
притиска 

1 КОМ 

   

6. 

Кишомер са 
грејачима 
прихватног суда – 
принцип 
клацкалице 

1 КОМ 
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7. 

Сензор за мерење 
глобалног Сунчевог 
зрачења и трајање 
сијања сунца 

1 КОМ 

   

8. 
Data Loger са GSM / 
GPRS модемом  и 
акумулатором 

1 КОМ 

   

9. 

Заклон за сензор за 
температуру и 
релативну 
влажност ваздуха 
на висини од 2 m 

1 КОМ 

   

10. 

Заклон за сензор за 
температуру 
ваздуха на висини 
од 5 cm 

1 КОМ 

   

11. 
Метеролошки стуб 
са носачима за 
сензоре 

1 КОМ 

   

12. Пратећи софтвер 1 КОМ 

   

13. 
Рутер за 
комуникацију 

1 КОМ 

   

14. 

Монтажа, 
инсталација и 
стављање у 
функцију 
метеоролошке 
аутоматске станице, 
повезивање са 
сервером и базама 
података РХМЗ-а 

1 КОМ 
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15. 

Сензор који реагује 
на промену 
хидростатичког 
притиска  

1 КОМ 

   

16. Интегрисани 16 бит 
даталогер 

1 КОМ 

   

17. 
GSM/GPRS модем 
за инсталацију на 
терену 

1 КОМ 

   

УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А:  

ПДВ:  

УКУПНО ДИНАРА СА ПДВ-ОМ:  

 

Датум Понуђач 
М.П. 

 
 

 
 

/потпис овлашћеног лица/ 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 
 

1. У колону 4 уписати назив произвођача односно тип-модел. 
2. У колону 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваку позицију 
из техничке спецификације. 
3. У колону 6 уписати цену без ПДВ-а за тражену количину за сваку 
позицију из техничке спецификације. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
Набавка и инсталација аутоматске хидро- метеоролошке станице 

 
Наручиоца: Факултета техничких наука у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу,са седиштем у Чачку,  Светог Саве 65.  
ПИБ: 101123484, Матични број: 07181779 
Број рачуна: 840-875666-84; 840-875660-05 Управа за трезор 
Телефон:032/302-757 ; Телефакс:032/342-101 
кога заступа Проф. др Небојша Митровић, дипл. инж. ел. (у даљем тексту: 
Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: …...............), 
Основ уговора: 
ЈН Број:9/2016 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
 

 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је набавка и инсталација добара- Аутоматске 

хидро- метеоролошке станице у складу понудом понуђача 
број________________ од__________године, коју је Наручилац прихватио као 
најповољнију у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и  
Техничком спецификацијом  из Конкурсне документације за ЈН бр. 9/2016. 
 

Саставни део овог уговора је образац понуде, техничка спецификација и 
образац структуре цена. 

 
Члан 2. 

Уговорне  стране  прихватају  цене  које  је   понуђач   дао   у   понуди 
бр.  од  2016. године. 

Уговорне стране утврђују да цена по предмету овог Уговора износи укупно 

  динара без ПДВ-а 
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(словима:  ), 

односно  динара са ПДВ-ом 

(словима:  ). 

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената 

на основу којих је одређена. 

 
Члан 3. 

Рок испоруке аутоматске хидро-метеоролшке станице је 
___________дана од дана закључења уговора. 

Рок за инсталацију аутоматске хидро- метеоролошке стнице је 
___________дана од дана увођења на локацију за постављање аутоматске 
метеоролошке станице. 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да на основу исправно испотављене Фактуре,  

уплати  на рачун  Извршиоца  број_______ ______________који се води код 
банке___________________у року од_______________дана од дана 
испостављања Фактуре. Под      исправно      испостављеном      фактуром 
подразумева се формално правна ваљаност у смислу одредаба одговарајућих 
одредаба Закона . 

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду 
прихваћене као рачуноводствена исправа, неће бити прихваћена као основ за 
исплату по овом Уговору. 

 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује да обезбеди  локацију за постављање 
аутоматске метеоролошке станице, направи бетонске стопе према техничкој 
спецификацији понуђача- извршиоца,  обезбеди електричну енергију на 
локацији и приступ интернет вези. 

 

Члан 6. 
Извршилац се обавезује да: 

- набави, допреми Аутоматску хидро- метеоролошку станицу према 
техничкој спецификацији из Конкурсне документације предметне јавне 
набавке 

- монтира, инсталира, стави у функцију, повеже са сервером и базама 
података РХМЗ-а, 

- наведене послове обавља са пажњом доброг стручњака и у складу са 
важећом позитивном законском регулативом која дефинише поверене 
послове, 

- ради извршења послова који су предмет овог уговора, извршилац се 
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему, као и 
све друго неопходно за потпуно извршење предмета овог уговора. 

 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 9/2016  36/ 40 

  

 

 

 
Члан 7. 

- Гарантни рок за комплетну станицу и све сензоре и делове је___________ 
дана од дана када је потврђен пријем инсталиране станице од стране 
Наручиоца. 
- Гарантни рок за услугу инсталације је______________ од дана када је 
потврђен пријем инсталиране станице од стране Наручиоца. 
 

Члан 8. 
Понуђач је дужан да достави најкасније  7 (седам)  дана од дана  

закључења уговора, бланко сопствену меницу за отклањање кварова и 
поступање у гарантном року која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије, оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, копију 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла тј. истека гарантног рока.  

 
Члан 9. 

Уговор се може раскинути споразумно или једнострано. 
Уговор се не може раскинути због неиспуњења незнатног дела 

уговорних обавеза. Наручилац је нарочито овлашћен да раскине уговор 
једностраном изјавом воље уколико  Извршилац не поштује  уговорене рокове 
односно ако  постане извесно   да извршење уговора неће бити могуће у 
оквиру уговореног  рока. 

У наведеном случају, Наручилац је дужан да претходно Извршиоцу 
одреди накнадни примерени рок за завршетак послова. 

 
Члан 10. 

Комуникација између Наручиоца и Извршиоца обављаће се преко 
овлашћених лица или директно. Дописи се достављају писаним путем, 
односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 
Члан 11. 

Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе, који 
нису дефинисани овим уговором примењују одредбе одговарајућих Закона. 

Уговорене стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност 
Привредног суда у Чачку. 

 
 

Члан 12. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 
Потписивањем овог уговора, уговорне стране потврђују да су упознате и 

сагласне са свим документима који су саставни део овог уговора. 
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Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих по 
двапримерка припадају Наручиоцу, а Извођачу радова припадају 2 (два) 
примерка. 
 
 
 
         ИЗВРШИЛАЦ    НАРУЧИЛАЦ 

 
   

 
   Проф. др. Небојша Митровић,дипл. инж.ел. 

 
 

М.П . М.П. 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ 
ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА И ПОСТУПАЊЕ 

 У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________ 
(навести назив и адресу понуђача) 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву: 
 
 
                                                                   ИЗЈАВА 
 
     Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу, 
уколико будем изабран како најповољнији понуђач,  Наручиоцу доставити 
најкасније 7 (седам)  дана након закључења уговора о јавној набавци: 
    Бланко сопствену меницу (соло меницу) за откањање кварова и поступање у 
гарантном року  регистровану у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица са  роком 
важења менице који је  30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока. 
 
   Уз меницу ћу доставити и менично овлашћење- писмо у висини од 10 % од 
вредности понуде без ПДВ-а и копију картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – 
писму.  
 

 
 
Датум                                                                                 Понуђач 
________________                  М.П.                              __________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, 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. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке добара- Набавка и инсталација аутоматске хидро- 
метеоролшке станице, бр 9/2016, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 
 
 
 


