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На основу чл.39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15 у даљем тексту Закон), чл. 6 Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова и Правилника о изменама и допунама правилника о обавезним елементима 

конкурсне документацијеупоступцимајавнихнабавкииначинудоказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС“ број 29/2013),Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 

404-460/18-02 од 23.10.2018.године и  Решења о образовању комисије за јавну набавку 

бр. 404-461/18-02 од  23.10.2018. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности – „Набавка студијско- 
истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу 
развоја воћарства на подручју општине Ражањ“- ЈН бр.1.2.45/18 

 

Конкурсна документација садржи 
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контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 
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додатне услуге и сл. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручиоц:ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 
Адреса: ТРГ СВЕТОГ САВЕ 33, 37215 РАЖАЊ 

 
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 (у даљем тексту 
Закон) и Законом о планирању и изградњи(«Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009 – 
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 , 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука 
УС), других закона и подзаконских аката, као и свих важећих прописа и стандарда који се 
односе на пројектовање ове врсте објеката.  

 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.1.2.45/18–„Набавка студијско- истраживачког пројекта за 
утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине 
Ражањ“ 

 
4. Контакт (лице или служба): 
Лице за контакт: Сандра Симић 
Е -  mail адреса или факс: kancelarija.msp@gmail.com  
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности бр.1.2.45/18, јесте услуга –„Набавка студијско- 
истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства 
на подручју општине Ражањ“ 

 

ОРН: 90722300- Услуге рекултивације земљишта 

  
2. Партија – Јавна набавка није обликована по партијама. 
  
3. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

` 
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III . ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

ЗА НАБАВКУ ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА 
 

 
 

ПОДРУЧЈЕ ПРОУЧАВАЊА 

Територија  Општине Ражањ је делом равничарског, а делом брдско-планинског 

карактера. Однос између равничарског и брдско планинског дела територије је 58:42. Од 

17.093 ha пољопривредних површина, на оранице и баште отпада 12.342,69 ha остало су 

воћњаци, ливаде, виногради, пашњаци. Индивидуалне пољопривредне  површине чине око 

14.500 ha. Од укупне пољопривредне површине Општине, 45,15% су обрадиве површине, од 

чега су: њиве 39,56%, вртови 0,08%, воћњаци 2,26%, виногради 1,45%, ливаде 1,80%, 

пашњаци заузимају 9,19% земљишта, а остало земљиште (шуме, трстици, мочваре и др.) 

45,66%. Просечна величина газдинства је око 3,89 ha, подељено у више парцела. Просечна 

величина парцела је 0,27 ha. По структури власништва 96,60% земљишта је у приватном 

власништву, 2,85% је у државној својини, 0,02% је у друштвеној својини, 0,53% земљишта 

чине други облици својине.  

Р.бр. Град/Општина 
Катастарска 

општина 

Број 

катастарске 

парцеле 

Катастарска 

култура 

Површина 

парцеле (ha) 

1 Ражањ КО Рујиште 1461/3 Њива 0.8523 

2 Ражањ КО Рујиште 264 Воћњак 0.2679 

3 Ражањ КО Рујиште 1302 Врт 0.0318 

4 Ражањ КО Рујиште 1307 Њива 0.0772 

5 Ражањ КО Рујиште 1313 Њива 0.2837 

6 Ражањ КО Рујиште 1418 Њива 0.4212 

7 Ражањ КО Рујиште 82 Њива 0.3719 

8 Ражањ КО Црни Као 15/1 Њива 2.0098 

9 Ражањ КО Витошевац 5327 Њива 0.4400 

10 Ражањ КО Витошевац 5237 Њива 0.4979 

11 Ражањ КО Витошевац 6633 Виноград 0,2150 

12 Ражањ КО Витошевац 6630 Њива 0,2460 

13 Ражањ КО Витошевац 9289 Њива 1,4466 

14 Ражањ КО Витошевац 7314 Њива 0,1474 

15 Ражањ КО Витошевац 2517 Њива 0,2342 

16 Ражањ КО Витошевац 3706 Воћњак 0,2000 

17 Ражањ КО Витошевац 5176/2 Њива 0,8110 

18 Ражањ КО Витошевац 3705 Воћњак 0,2015 

19 Ражањ КО Витошевац 4967 Њива 0.2455 

20 Ражањ КО Витошевац 5161 Воћњак 0.6407 

21 Ражањ КО Пардик 2167/2 Њива 0.2479 

22 Ражањ КО Пардик 2167/3 Њива 0.2260 

23  Ражањ КО Пардик 101 Њива 0.4518 

24 Ражањ КО Пардик 1847 Њива 0.4189 

25 Ражањ КО Пардик 1928 Њива 0.2613 
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26 Ражањ КО Варош 2074 Њива 0.5045 

27 Ражањ КО Варош 2026 Воћњак 0.3442 

28 Ражањ КО Варош 1333 Њива 0.1801 

29 Ражањ КО Варош 1334 Виноград 0.1721 

30 Ражањ КО Липовац 169 Виноград 0.1145 

31 Ражањ КО Липовац 534 Њива 0.5295 

32 Ражањ КО Липовац 804 Њива 0.3880 

33 Ражањ КО Липовац 182/1 Њива 0.4440 

34 Ражањ КО Липовац 1025/1 Њива 0.6803 

35 Ражањ КО Ражањ 1529 Њива 1.2227 

36 Ражањ КО Липовац 182/4 Виноград 0.1806 

37 Ражањ КО Смиловац 3294 Њива 0.1832 

38 Ражањ КО Смиловац 3606 Њива 0.3160 

39 Ражањ КО Скорица 5880/2 Њива 0.2379 

40 Ражањ КО Скорица 2953 Њива 0.4260 

41 Ражањ КО Скорица 3600 Воћњак 0.2902 

42 Ражањ КО Шетка 765 Њива 0.1808 

43 Ражањ КО Шетка 1230 Њива 1.1940 

44 Ражањ КО Послон 364 Њива 0.3051 

45 Ражањ КО Мађере 958 Њива 0.5763 

46 Ражањ КО Мађере 654 Њива 0.1635 

47 Ражањ КО Мађере 844 Њива 0.3230 

48 Ражањ КО Мађере 748/1 Њива 0.5248 

49 Ражањ КО Мађере 748/2 Њива 0.2499 

50 Ражањ КО Мађере 581 Њива 0.4124 

51 Ражањ КО Мађере 134 Њива 0.8394 

52 Ражањ КО Мађере 1398 Њива 0.6488 

53 Ражањ КО Подгорац 3129 Њива 0.4628 

54 Ражањ КО Подгорац 809 Њива 0.1451 

55 Ражањ КО Подгорац 834 Њива 0.1285 

56 Ражањ КО Смиловац 1589 Њива 0.5736 

57 Ражањ КО Чубура 808/1 Њива 0.4197 

58 Ражањ КО Чубура 759/2 Њива 0.5190 

59 Ражањ КО Чубура 815/2 Њива 0.2313 

60 Ражањ КО Чубура 896/2 Њива 0.1739 

61 Ражањ КО Браљина 3806 Њива 0.1888 

62 Ражањ КО Браљина 3798 Њива 0.1278 

63 Ражањ КО Церово 974 Њива 0.1651 

64 Ражањ КО Церово 988 Њива 0.2925 

65 Ражањ КО Церово 1008 Њива 0.0899 

66 Ражањ КО Малетина 1043 Њива 0.9883 

67 Ражањ КО Малетина 1044 Њива 0.6553 

68 Ражањ КО Малетина 1047 Њива 0.7842 

69 Ражањ КО Малетина 1084/1 Њива 1.0083 

70 Ражањ КО Малетина 360 Њива 0.3596 

71 Ражањ КО Малетина 400 Њива 0.2377 

72 Ражањ КО 

Манастирско 

308/2 Њива 1.8367 
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73 Ражањ КО 

Манастирско 

437 Њива 0.2290 

74 Ражањ КО 

Манастирско 

512 Њива 1.2970 

75 Ражањ КО Прасковче 1128 Њива 0.3811 

76 Ражањ КО Прасковче 1240 Њива 0.9678 

77 Ражањ КО Прасковче 1337 Њива 0.5622 

78 Ражањ КО Прасковче 1509/7 Њива 0.7076 

79 Ражањ КО Прасковче 1696 Њива 0.2872 

80 Ражањ КО Прасковче 1732/1 Њива 1.5367 

Укупно 14.501 

 

Подручје општине Ражањ обухвата површину од 289 km2 или 28.900 ha. Посматрајући 

репрезентативност узорка на великом броју узоркованих КО на подручју општине Ражањ, 

резултатима истраживања биће обухваћено преко 25.000 ha. 

КО приказане од редног броја 60 до 80 налазе се у плавном подручју реке Јужне Мораве и у 

том делу биће анализиран садржај микроелемената и штетних материја у земљишту заједно 

са осталим предвиђеним анализама. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

 

Реализацију пројекта ће спроводити научна установа у складу са Конкурсом за 

доделу средстава на територији Републике Србије осим на територији аутономних покрајина 

у 2018. години који је расписало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Управа за пољопривредно земљиште, као и да у складу са циљевима и активностима 

пројекта испуњава услове који ће бити дефинисани јавном набавком. Реализатор пројекта 

има обавезу поседовања лабораторије и опреме за спровођење активности, тако да набавка 

опреме није предвиђена буџетом.  

Научни радници и инжењери биотехничких наука спровешће научна истраживања у 

циљу утврђивања мера које су неопходне за агромелиорације оштећених земљишта. 

Истраживањима ће бити обухваћено проучавање подручје испитивања кроз доступне 

податке и теренска истраживања у складу са расположивим буџетским средствима. Циљ 

пројекта је да се на предходно препознатим локалитетима анализирају агрохемијски и 

агрофизички параметри плодности земљишта, како би утврдили мере побољшања али и 

указали произвођачима на правилно извођење агромелиоративних мера и осталих мера за 

уређење простора.  

Агрохемијске анализе по следећим методама: 

 pH вредност-суспензија земљишта са водом (10g:25 cm3) и суспензији земљишта са 

калијум-хлоридом, потенциометријски, 

 Садржај CаCО3
 
- волуметријски, помоћу Scheiblerov- oг калциметра, 

 Садржај хумуса - методом по Kotzmann-у,  

 Укупан садржај азота - методом по Kjeldahl-u,  

 Лакоприступачни фосфор (екстракција са амонијум-лактатом) – Аl методом, 

колориметријски,  

 Лакоприступачни калијум (екстракција са амонијум-лактатом) – Аl методом, 

пламенфотометријски, 

 Хидролитичка киселост - методом Kappen-а 
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Агрофизичке анализе у лабораторијским условима: 

 Мехaнички састав (одређивање фракција земљишта - сувим просејавањем и 

пипетирањем) 

 Капацитет адсорпције катјона, 

 Степен засићености земљишта адсорбованим базама, 

 Сума разменљиво адсорбованих базних катјона (S) - Методом Kappen-a за 

бескарбонатно земљиште. 

 
Садржај микроелемената и штетних материја у земљишту: 

 Садржај Cu,  

 Садржај Fe,  

 Садржај Zn,  

 Садржај Mn,  

 Садржај Ni, 

 Садржај Cd, 

 Садржај Pb. 

 

Анализа воде за наводњавање: 

 Садржај Ca,  

 Садржај Fe,  

 Садржај Mg,  

 Садржај Mn. 

 

Укупне концентрације микроелемената (штетних материја) у узорцима земљишта 

биће одређене на атомском апсорпционом спектрофотометру. 

Узорци воде допремиће се у лабораторију под одговарајућим температурним 

условима а очитавање вредности на атомском апсорпционом спектрофотометру. 

Све анализе биће спроведене методама истраживања које су званично прихваћене и 

прописане као методе за анализу појединих/наведених параметара. 

 

Узорковање земљишта обавиће се у зависности од хомогености педолошког 

покривача и типова земљишта што ће бити утврђено претходним теренским анализама: 

теренским хемијским анализама (анализа киселости земљишног раствора) и отварањем 

полупрофила земљишта. На земљиштима истог типа формираће се просечни узорак од више 

појединачних узорака на орјентационој површини од 400 ha земљишта (4 km2) са две дубине 

узорковања, чиме ће бити обухваћене све пројектом предвиђене катастарске општине у 

којима је заступљено пољопривредно земљиште на коме се одвија пољопривредна 

производња. Узорковање земљишта ће се вршити агрохемијском сондом. Узорковање 

земљишта на дубљим профилима и локацијама погодним за гајење јабучастих,  коштичавих 

и језграстих врста воћака вршиће се на две дубине, 0-30 cm и 30-60 cm. На локалитетима 

плићих профила и погоднијих за гајење јагодастих врста воћака сва узорковања су са дубине 

0-30 cm.  

У циљу прецизнијег утврђивања потребе за применом хемијских мелиорација 

(калцизације), на појединим узорцима чија је pH/KCl-у испод 4,5 јединица биће вршена 

анализа хидролитичке киселости земљишта. Исти критеријуми важе и за одређивање суме 

адсорбованих базних катјона. 

 

СВРХА ПРОУЧАВАЊА  
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На подручју Општине Ражањ најзначајнија земљишта су гајњача, смоница и 

алувијална земљишта у долини Ражањске реке и Јужне Мораве. То су високо квалитетна 

земљишта која представљају базу пољопривредне производње. Јабуке и шљиве се одгајају 

на око 700 ha. Воћарство је развијеније у брдским пределима општине. Винова лоза се одгаја 

на око 250 ha. Водни ресурси за квалитетно водоснабдевање постоје, али постоји проблем у 

дистрибуцији воде. Основни проблем у развоју пољопривреде представља мали и уситњен 

индивидуални посед. Проблем земљишта као биолошког и природног услова обично се 

своди  на проблем плодности, под којим се подразумевају не само физичко-хемијске особине 

земљишта, већ  и сви остали услови неопходни за организовано гајење биљака и стоке (као 

положај земљишта по конфигурацији и рељефу, према тржишту, трошковима производње). 

На основу предходних истраживања мањег броја узорака земљишта на различитим 

локалитетима у општини Ражањ утврђено је да је земљиште у класи лаких глинуша у којима 

преовладавају фракције глине. Забележен је и знатан удео фракција физичког песка у којима 

доминира ситан песек (око 47,00%), док је најмањи удео праха. Остали подаци показују да 

су присутна земљишта у типу смоница, гајњача и деградираних земљишта. Агрохемијски 

посматрано, 35,00% земљишта је супституционо киселе реакције и захтевају поправку 

плодности. Такође, земљишта у вишим и брежуљкастим пределима садрже повећан удео 

фракција праха које имају веома слабу адсорптивну способност, тако да земљишта овог 

подручја захтевају мере поправке плодности земљишта. Утврђен је и недовољан садржај 

лакоприступачног фосфора на 30,00-35,00% површина, а 15,00% је средње ниско 

снабдевено. На основу предходно утврђених података на 20 локалитета, указује се потреба 

за даљим испитивањем већег броја катастарских парцела и ширег подручја, како би се 

утврдила потреба за применом агромелиоративних мера поправке земљишта. Поред 

агрофизичких и агрохемијских анализа, утврдиће се и садржај микроелемената и појединих 

штетних и опасних материја, на одређеном броју узорака из земљишта које се налази поред 

реке Јужне Мораве. Плавним таласом, који се догодио протеклих година, на појединим 

парцелама потребно је детаљније сагледати стање примене агромелиоративних мера, које ће 

смањити усвајање штетних и опасних материја од стране биљака. 

Поред сувишка, јавља се и недостатак појединих хранива у земљишту (у киселим 

земљиштима недостатак базних катјона а у алкалним недостатак микроелемената) а та 

појава узрокује и недостатак у води за наводњавање или сувишак појединих штетних и 

опасних материја, што ће бити такође предмет пројекта. На растворљивост и приступачност 

микроелемената у земљишту, поред реакције земљишта утиче и садржај органске материје, 

механички састав земљишта (удео фракције глине), затим садржај калцијум карбоната и 

приступачног фосфора у земљишту. Из тог разлога, истраживањима ће бити обухваћено и 

испитивање макро и микроелемената. 

Мере поправке најчешће захтевају истовремено примену мера калцизације, 

хумизације, фосфатизације и мелиоративну обраду. Подручје општине Ражањ 

препознатљиво по производњи купине. 

Реализација пројекта је у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Сл. 

Гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. Закон, 41/2009 и 112/2015).  Мелиорације обухватају 

мере које се спроводе са циљем поправке физичких, хемијских и биолошких особина 

земљишта, и одржавање оптималног водно-ваздушног режима земљишта (чл.2). Мере 

уређења земљишта су између осталих и побољшање квалитета обрадивог пољопривредног 

земљишта (агромелиорације) чл. 49.  
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Резултати истраживања биће доступни пољопривредним произвођачима узоркованих 

парцела подручја и локалним самоуправама, које на основу истих могу планирати мере 

уређења земљишта у оквиру својих појединачних Годишњих планова и програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Врло често, локалне самоуправе 

субвенционишу мере калцизације, што представља агромелиоративну меру. Поред 

наведеног, локалне самоуправе наведене податке могу користити и као основу за одабир 

субвенционисања одређених врста воћака, а у складу са добијеним резултатима испитивања 

земљишта и сагледавања погодности осталих агроеколошких услова гајења. 

ЦИЉ ПРОУЧАВАЊА 

Општи циљ: Утврђивање потреба за применом агромелиоративних мера 

поправке земљишта, анализом физичких и хемијских карактеристика земљишта и 

хемијских карактеристика вода за наводњавање 

Циљ пројекта је сагледавање потреба примене агромелиоративних мера за уређење 

земљишта као и начин и количине примене физичких и хемијских средстава које би 

земљиште довеле у оптимално стање за даље коришћење и остваривање високих приноса у 

воћарској производњи. Препоруке за спровођење мера уређења спровешће се на основу 

сагледавања стања кроз теренске и лабораторијске анализе и сагледавање агроеколошких 

услова гајења појединих врста воћака. У зависности од резултата агрофизичких и 

агрохемијских анализа утврдиће се мере за поправку земљишта: оглињавање и опескавање 

земљишта, смањење киселости, смањење алкалности земљишта, мелиоративно ђубрење 

земљишта, хумификација, фосфатизација, кализација, као и примена појединих 

микроелемената. Утврдиће се и садржај појединих макро и микроелемената у води за 

наводњавање. 

Специфични циљеви: 

1. Утврђивање продуктивности земљишта и потреба за применом 

агромелиоративних мера у циљу унапређења гајења воћака 

2. Препорука примене агромелиоративних мера на основу утврђених 

агрофизичких и агрохемијских карактеристика земљишта 

3. Одрживо коришћење природних ресурса уз очување животне средине 

Као основа за примену агромелиоративних мера су узорковање земљишта и анализа 

агрофизичких и агрохемијских карактеристика земљишта. На основу наведених анализа 

врши се препорука начина уређења пољопривредног земљишта: фитомелиорације, хемијске 

мелиорације, култур-техничке мелиорације, хидротехничке, топлотне и др. 

Бројни биотички и абиотички фактори све чешће доприносе, често трајним 

оштећенима земљишта тако да је њихов повратак у стање коришћења неопходан кроз 

примену неких од наведених мера уређења. Тиме ће се створити услови за уређење 

земљишта нестабилних физичко-хемијских карактеристика и побољшање квалитета 

обрадивог пољопривредног земљишта.  

ОПИС ПЛАНА ТРОШКОВА ИЗРАДЕ СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА СА 

ПЛАНОМ АКТИВНОСТИ 
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Формирани радни тим за реализацију пројкетних активности са динамиком за сваку 

појединачну пројектну активност сачињаваће: 

 четири (4) доктора наука, научне области биотехничких наука, ужа област 

мелиорације земљишта и воћарство 

 четири (4) стручна лица из области пољопривреде, са квалификацијама доктора, 

магистра, мастера 

 четири (4) техничара са средњом стручном спремом 

 

1. Припремне активности за спровођење пројекта 

 

А) Прикупљање података, сагледавање стања и могућности за наводњавање 

Стручни тим састављен од стручњака из области мелиорација земљишта и воћарства имаће 

задатак да: 

- изврши орјентациону карактеризацију типова земљишта на основу доступних 

података у циљу ефикаснијег узорковања и типа анализе земљишта 

- сагледа агроеколошке карактеристике пројектног подручја за гајење воћака  у 

(педолошки покривач, рељеф, клима, биљни покривач, дубина хумусног хоризонта, 

количина падавина и тд.) 

- евидентира потенцијалне могућности за препоруку примене педомелиоративних и 

хидромелиоративних мера за потребе гајења различитих врста воћака (наводњавање, 

технологија обраде и др.) 

 

Б) Набавка неопходног материјала зе спровођење активности односиће се на набавку 

потрошног материјала за узорковање (кесе, алат, кофе, обележивачи, итд) и хемикалије за 

теренску анализу земљишта, која представља показатељ појединих специфичности 

земљишта за лабораторијске анализе. 

На прикупљању података радиће два доктора наука у трајању од по 2 радна дана, укупно 4 

радних дана. 

Набавку неопходног материјала и опреме вршиће један инжењер два радна дана=2 дана 

 

2. Теренске активности 

 

Теренске активности обухватиће узорковање земљишта и теренску анализу стања у 

погледу карактеризације земљишта и примене мелиоративних мера за гајења појединих 

врста воћака од стране стручних и техничких лица уз препоруку од стране научних радника 

ангажованих на пројекту. Узорковање земљишта има за циљ испитивање агрофизичких и 

агрохемијских карактеристика земљишта за спровођење мелиоративних мера које ће 

побољшати особине земљишта. Узорковање ће обухватити: 

- Узорковање земљишта са дубљим профилом земљишта, погодних за гајење већине 

врста воћака на две дубине: 0-30 cm и 30-60 cm; 

- Отварање полупрофила земљишта 0-60 cm, за потребе сагледавања профила и 

узорковања за агрофизичке анализе;  

- Узорковање земљишта са плићим профилом земљишта, на дубини 0-30 cm.  

Узорци на којима ће се вршити агрохемијска испитивања и део агрофизичких испитивања су 

у расутом стању и представљају просечан узорак са анализираних парцела, према 

методологији која је претходно описана. 

Укупан број анализа земљишта који је планиран је: 
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120 агрохемијских анализа, од којих ће део узорака бити са локалитета на којима ће се 

узорковати две дубине (0-30 cm и 30-60 cm), а на плићим профилима за гајење јагодастог 

воћа са дубине 0-30 cm. 

40 агрофизичких анализа, узоркованих са једне или две дубине у зависности од процене 

мелиоратичара. 

20 узорака садржаја микроелемената и штетних материја у земљишту 

5 анализа воде за наводњавање 

 

3. Лабораторијске анализе 

 

Лабораторијска испитивања узетих узорака на терену обухватиће испитивање неких 

од следећих параметара: 

a) Агрофизичке карактеристике земљишта 

- Мехaнички састав (одређивање фракција земљишта - сувим просејавањем и 

пипетирањем) 

- Капацитет адсорпције катјона, 

- Степен засићености земљишта адсорбованим базама, 

- Сума разменљиво адсорбованих базних катјона (S) - Методом Kappen-a за 

бескарбонатно земљиште. 

b) Агрохемијске карактеристике земљишта 

- pH вредност-суспензији земљишта са водом (10g:25 cm3) и суспензији земљишта са 

калијум-хлоридом, потенциометријски, 

- Садржај CaCO3 - волуметријски, помоћу Scheiblerov-og калциметра, 

- Садржај хумуса - методом по Коtzmann-у,  

- Укупан садржај азота - методом по Kjeldahl-у,  

- Лакоприступачни фосфор (екстракција са амонијум-лактатом) – AL методом, 

колориметријски,  

- Лакоприступачни калијум (екстракција са амонијум-лактатом) – AL методом, 

пламенфотометријски, 

- Хидролитичка киселост - методом Kappen-а 

в) Садржај макро, микроелемената и штетних и опасних материја у земљишту: 

1. Садржај Cu,  

2. Садржај Fe,  

3. Садржај Zn,  

4. Садржај Mn,  

5. Садржај Ni 

6. Садржај Cd, 

7. Садржај Pb. 

  

г) Анализа воде за наводњавање: 

1. Садржај Ca,  

2. Садржај Fe,  

3. Садржај Mg,   

4. Садржај Mn.  

  

Реализатор пројекта поседује неопходну опрему за спровођење активности у смислу возила, 

лабораторијске опреме за хемијске анализе. 

Ручним pH метром на терену, утврдиће се киселост земљишта, а на основу тих анализа и 

додатна испитивања. 
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6. Израда завршног документа/студијско-истраживачког рада о стању земљишта 

и препорукама мера за уређење земљишта 

 

а) Обрада лабораторијских података и селектовање по интервалима граничних 

вредности 

За потребе обраде добијених резулата лабораторијских анализа и селектовање 

вредности сваког од испитиваних параметара према интервалима граничних вредности, као 

и израда извештаја и препорука за пољопривредне произвођаче којима ће бити достављени 

резултати анализа, захтева ангажовање: 

 

  Обрада података захтева анализу параметра агрохемијских и агрофизичких анализа. 

 

На основу евидентираних карактеристика испитиваног подручја и резултата 

агрофизичких и агрохемијских анализа земљишта израдиће се научно-истраживачка студија 

која ће садржати детаљан опис свих појединачно испитиваних особина земљишта са 

препорукама мера за уређење земљишта. Утврдиће се стање земљишта у погледу очувања 

потенцијалне плодности и продуктивности, на основу којих ће се указати на мере уређења за 

воћарску производњу. На основу свих резултата пројекта извршиће се препорука 

мелиоративних мера за поправку оштећених земљишта са препоруком гајења појединих 

врста воћака. Студија ће садржати елементе пројекта за побољшање квалитета обрадивог 

пољопривредног земљишта. Студија (са елементима пројекта извођења радова) садржаће 

неке од елемената у зависности од специфичности подручја и захтева за врстом уређења: 

- Опште карактеристике подручја за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног 

земљишта (климатске, педолошке, хидрографске) и стање пољопривредне производње; 

- Податке о КП које су узорковане и груписање парцела са сличном проблематиком 

мера поправке по појединим локалитетима; 

- Предлог (пројектно решење) за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног 

земљишта агромелиоративним мерама (мелиоративна обрада, потребе за оглињавањем и 

опескавањем, калцизација, мелиоративно ђубрење и др) у зависности од потреба; 

- Рокове извођења појединих фаза радова; 

- Предмер и предрачун радова (са количинама средстава за извођење 

агромелиоративних средстава) 

Израђена студија садржаће елементе карактеристика пројекта у складу са чланом 58. 

Закона о пољопривредном земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. Закон, 

41/2009, 112/2015). 
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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 

ЧЛ. 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 Р. Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона); 

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе који 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 (чл. 75. ст. 2. Закона). 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, односно да поседује  одлуку о акредитацији коју издаје 
министарствo просвете, науке и технолошког развоја, којом доказује да је акредитован 
као истраживачко – развојни институт – установа, као и решење којим се утврђује да 
испуњава услове за обављање научноистраживачке делатности као истраживачко 
развојни институт. 

 

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: 

 Да располаже довољним Техничким капацитетом :  
Поседовање теренске опреме 

-два теренска возила, 

-сонда за узорковање земљишта, 

-GPS уређај, 

 

Поседовање лабораторијске опреме 

- Аналитичка и техничка вага, 

- Лабораторијска сушница, 

- Атомски апсорпциони спектрофотометар (AAS)  

- Спектрофотометар,  

- Апаратуру по Kjeldahl-у са опремом за разарање  

- Scheiblerov калциметар са опремом, 

- pH-метри  

- мућкалица за припрему узорака, 
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- фрижидер, 

- Серија сита, цилиндри, бирете, пипете, решои, лабораторијски прибор, 

лабораторијско посуђе, 

- Рачунар, 

- Штампач.  

 

 Да располаже довољним Пословним капацитетом: 
Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао 
уговорe у укупној вредности од најмање 1.200.000,00   динара без пореза на додату вредност, а који 
су за предмет имали рекултивацију земљишта.  
 

 Да располаже довољним кадровским капацитетом са најмање: 
 

 четири (4) доктора наука, научне области биотехничких наука, ужа област 

мелиорације земљишта и воћарство 

 четири (4) стручна лица из области пољопривреде, са квалификацијама доктора, 

магистра, мастера 

 четири (4) техничара са средњом стручном спремом 
 

1.3   Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. Став.1 тач. 1) до 4), Закона. 

1.4    Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,мора 

да испуни обавезне услове из чл. 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. Закона, понуђач доказује достављањем: 

 

Да испуњава обавезне услове: 

У С Л О В Д О К А З 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона) 

Испуњеност обавезних услова из чл.75 
став 1, тачка 1-4 за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 
став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђачадат је у поглављу IV одељак 3), 
којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
тачка 1-4 Закона, дефинисане овом 
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У С Л О В Д О К А З 

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); 

конкурсном документацијом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, 

Изјава којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. став 1. тачка од 1) до 4) 
(Образац Изјаве  дат је у поглављу IV 
одељак 3. ), Закона 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 којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. 
тачка од 1) до 4) (Образац Изјаве 
подизвођача дат је у поглављу IV одељак 5.), 
потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  

 

 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Р. Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 3) Закона); 

Понуђач је дужан да при састављању понуде 

изричито наведе да је поштовао обавезе који 

произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује 

да је ималац права интелектуалне својине 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

Образац Изјаве из конкурсне документације 

(Образац изјаве понуђача дат је у поглављу 

IV одељак 4) 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, односно да поседује  одлуку о 

акредитацији коју издаје министарствo 

просвете, науке и технолошког развоја, којом 

доказује да је акредитован као истраживачко 

– развојни институт – установа, као и 

решење којим се утврђује да испуњава 

услове за обављање научноистраживачке 

делатности као истраживачко развојни 

институт (Чл 75 став 1 тачка 5) 

Копија наведене  одлуке и решења 
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У С Л О В Д О К А З 

 

Да испуњава додатне услове у 

погледу: 
 

 Технички капацитет 

Поседовање опреме 

Поседовање теренске опреме 

-два теренска возила, 

-сонда за узорковање земљишта, 
-GPS уређај, 

 

Поседовање лабораторијске опреме 

- Аналитичка и техничка вага, 

- Лабораторијска сушница, 

- Атомски апсорпциони спектрофотометар (AAS)  
- Спектрофотометар,  

- Апаратуру по Kjeldahl-у са опремом за разарање  

- Scheiblerov калциметар са опремом, 
- pH-метри  

- мућкалица за припрему узорака, 

- фрижидер, 
- Серија сита, цилиндри, бирете, пипете, решои, 

лабораторијски прибор, лабораторијско посуђе, 

- Рачунар, 
- Штампач.  

 Пословни капацитет: 
 

Да је понуђач у претходних три године од дана 
објаве Позива на Порталу јавних набавки 
реализовао уговорe у укупној вредности од 
најмање 1.200.000,00  динара без пореза на 
додату вредност, а који су за предмет имали 
рекултивацију земљишта.  

 
 кадровски капацитет са најмање: 

 
 четири (4) доктора наука, научне 

области биотехничких наука, ужа 

област мелиорације земљишта и 

воћарство 

 четири (4) стручна лица из области 

пољопривреде, са квалификацијама 

доктора, магистра, мастера 

 четири (4) техничара са средњом 

стручном спремом 

 

 

 

 

Доказ: копије саобраћајних дозвола за 

моторна возила, пописне листе на дан 

31.12.2017. године и рачуне за опрему која је 

купљена у 2018. години за лабораторијску 

опрему 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копија закључених  уговора и рачуна којима се 

потврђује реализација уговора 

 

 

Докази о радном статусу: 

а)доказ о радном статусу: фотокопију уговора о раду  

б)доказ о радном ангажовању: за лица која нису запослена 

код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о 

обављању привремених и повремених послова или другог 

уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду. 

 
в) копија дипломе за свако лице. 

 

 

 

Све наведене доказе понуђач може да достави у виду неоверене фотокопије. 
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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 обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона  

ако је регистрован у Регистру понуђача и ако о тој чињеници достави валидни доказ. 

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 нааступи до доношења 

одлуке, односно до закључења уговора,односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона  , а 

доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона за део набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% од укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона  

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

Ако понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе попнуђача мора да 

испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. 

Услов из чл. 75. ст. 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.   
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧАКА 

1.ДО 4. 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 услуге -–„Набавка студијско- истраживачког пројекта за 
утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине Ражањ“ 

бр.1.2.45/18 испуњава све услове из чл. 75. Став 1., 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 кад има седиште на њеној 

територији) 

 

  ПОНУЂАЧ 

Место:   

 

  Назив понуђача 

Датум: 

МП 

 

 

  Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стрне овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

 

У складу са чланом 77.став. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач_________________________________________________________ 

(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности -–„Набавка студијско- 

истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства 

на подручју општине Ражањ“ бр.1.2.45/18, испуњава услове из чл. 75. став 2.  Закона тј. 

поштовао је обавезе које произлазе 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. 

 

 

 

 

 

  ПОНУЂАЧ 

Место:   

 

  Назив понуђача 

Датум: 

МП 

 

 

  Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стрне овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом.
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5. 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 услуге – „Набавка студијско- истраживачког пројекта 

за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине 

Ражањ“бр.1.2.45/18 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 осуђивни 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 пориписима Републике Србије (или стране државе кад има седиште на њехној 

територији); 

 

 

  ПОНУЂАЧ 

Место:   

 

  Назив понуђача 

Датум: 

МП 

 

 

  Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

 
  
          У складу са чланом 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача 
_____________________________________________________, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

 Понуђач ______________________________________________, са седиштем у 
_________________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у 
поступку јавне набавке Услуге „Набавка студијско- истраживачког пројекта за утврђивање 
потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине Ражањ“  
ЈНМВ бр. 1.2.45/18  и то:  
1. Да располаже довољним Техничким капацитетом :  
Поседовање теренске опреме (-два теренска возила,-сонда за узорковање земљишта,-GPS уређај), 
Поседовање лабораторијске опреме 

Аналитичка и техничка вага, 
Лабораторијска сушница, 
Атомски апсорпциони спектрофотометар (AAS)  
Спектрофотометар,  
Апаратуру по Kjeldahl-у са опремом за разарање  
Scheiblerov калциметар са опремом, 
pH-метри  
мућкалица за припрему узорака, 
фрижидер, 
Серија сита, цилиндри, бирете, пипете, решои, лабораторијски прибор, лабораторијско посуђе, 
Рачунар, 
Штампач.  

2. Да располаже довољним Пословним капацитетом: 
Да је понуђач у претходних три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 
реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 1.200.000,00   динара без пореза на додату 
вредност, а који су за предмет имали рекултивацију земљишта.  

3. Да располаже довољним кадровским капацитетом са најмање: 

 четири (4) доктора наука, научне области биотехничких наука, ужа област мелиорације 
земљишта и воћарство 

 четири (4) стручна лица из области пољопривреде, са квалификацијама доктора, магистра, 
мастера 

 четири (4) техничара са средњом стручном спремом 
 

           Датум                                                        Потпис, 
           ________________                                                       ________________________ 

 
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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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, као и име и 

презиме контакт особе код понуђача са контакт телефоном. 

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: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, ТРГ 

СВЕТОГ САВЕ 33, 37215 Ражањ, са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности 

услуге -–„Набавка студијско- истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке 

земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине Ражањ“ЈН бр.1.2.45/18- НЕ 

ОТВАРАТИ“  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 31.10.2018.године до 12,30 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. 

Понуда мора да садржи:  

 Све прилоге и обрасце захтеване конкурсном документацијом, повезане 

јемствеником, осигуране печатом тако да се не могу накнадно одстрањивати, убацивати 

или замењивати поједини листови, осим обрасца трошкова припреме понуде који може а 

и не мора да се достави. Сви применљиви обрасци морају бити попуњени, потписани и 

оверени печатом од стране одговорног лица. 

 Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75 ст.1 тачка 1-4 Закона у 

поступку јавне набавке мале вредности 

  Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75 ст.2 Закона у поступку 

јавне набавке мале вредности, 

 Изјаву подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ст.1 тачка 1-4. Закона у 

поступку јавне набавке мале вредности, уколико се понуда подноси са подизвођачем 

 Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 76 Закона у поступку јавне 

набавке мале вредности  

 Образац понуде, 

 Образац структуре цене 
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 Модел уговора, 

 Образац трошкова припреме понуде (овај образац није обавезан), 

 Образац изјаве о независној понуди, 

 Меница, менично овлашћење, потврда банке о регистрацији менице и 

картон депонованих потписа за озбиљност понуде 

 Изјава о достављању менице, меничног овлашћења,потврда банке о 

регистрацији менице и картон депонованих потписа за добро извршење посла 

 

3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 

 

4.НАЧИН ИЗМЕНЕ,ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или  опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНСКА 

УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 33, 37215 Ражањ,са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуге - „Набавка студијско- 

истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја 

воћарства на подручју општине Ражањ“ ЈН бр.1.2.45/18-НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуге „Набавка студијско- 

истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја 

воћарства на подручју општине Ражањ“ ЈН бр.1.2.45/18-НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуге „Набавка студијско- 

истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја 

воћарства на подручју општине Ражањ“ ЈН бр.1.2.45/18-НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности „Набавка студијско- 

истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја 

воћарства на подручју општине Ражањ“ ЈН бр.1.2.45/18-НЕ ОТВАРАТИ“  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења 

своју понуду 

 

5.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, одељак 2), понуђач наводи на који 

начин подноси понуду односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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6.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде 

(поглавље VI, одељак 3), 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.Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

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

подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст.4 тач. 1) до 2) 

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 и 

 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Поред наведеног, Споразум мора да садржи и податке о: 

 Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 Понуђачу који ће издати рачун, 

 Рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

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. 
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8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

8.1. Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања 

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема уредно попуњених и оверених 

фактура.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

8.2. Захтев у погледу рока за извршење услуга 

Наведене услуге је потребно обавити најкасније до 28.11.2018.године 

Извршилац услуга доставља наручиоцу завршни документ – извештај  реализације 

наведеног пројекта, који је потребно да одобри представник наручиоца из 

предметне области. 

Рок за извршење уговорних обавеза може бити продужен из објективних разлога 
за које наручилац закључи да су оправдани. 

Место испоруке услуге је адреса наручиоца. 

8.3. 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 не може мењати 

понуду. 

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

У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а. 

У цену урачунати све трошкове предмета јавне набавке укључујући  и све 

трошкове такса и услуга из катастра које се односе  на предметну јавну набавку. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чл.92 Закона 

 

10.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, Министарство 

финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству заштите животне средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

11.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  и то бланко 

сопствену меницу која мора бити евидентирана у регистру меница издате од банке. 

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 

30 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 

 Понуђач након истека рока за подношења понуда повуче, опозове или 

измени своју понуду;  

 Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; 

 Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења у складу 

са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће, на писмени захтев понуђача, вратити менице понуђачима са којима 

није закључен уговор по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави приликом закључења уговора: 

1) Потписану и оверену, бланко сопствену меницу и менично овлашћење са 

назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за добро 

извршење посла у корист наручиоца која треба да буде са клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, 

роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 30  дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла, као и потврду о регистрацији те менице у регистру меница 

издате од банке. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе,важност менице и меничног овлашћења за услугу извршење посла мора да се 

продужи. Наручилац ће уновчити меницу за услугу извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. 

 

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
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13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

факсом на бр.037/841-225 или електронском поштом на адресу kancelarija.msp@gmail.com 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне докуметнације, ЈН бр.1.2.45/18.'' 

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. 

 

14.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. 

 

15.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОJИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

 

mailto:kancelarija.msp@gmail.com
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16.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОJИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену као најповољнија 

понуда биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок за израду пројекта. 

 

17.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих  

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

 

18.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

19.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или 

препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 

није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема уредног и 

комплетног захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 

рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања. У том случају подношења 

захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона,рок за подношење захтева за заштиту 

права је 5 дана од дана 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 подношњење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 
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за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Р. Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 1.2.45/18, сврха: ЗПП, 
Општинска управа општине Ражањ, 1.2.45/18, Корисник: Буџет Републике Србије). 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе;  

(4) потпис овлашћеног лица банке, или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

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

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, 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), или 

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

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138.-167.Закона. 

 

20.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 
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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 мале вредности „Набавка студијско- истраживачког пројекта за утврђивање 

потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине Ражањ“ЈН број 

1.2.45/18. 

 

 

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  

 

 

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  

„Набавка студијско- истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке 

земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине Ражањ“, ЈНМВ број 1.2.45/18,  

 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ  

 
Укупна цена са ПДВ  

Рок и начин плаћања 

Рок плаћања је до 45 дана од дана 

пријема уредно попуњених и оверених 

фактура. Плаћање се врши уплатом на 

рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
(не може да буде краћи од 30 дана)  

Рок за пружање услуге (најкасније до 
28.11.2018.год) _____________.2018.године 

 
Место за пружање услуге На адресу наручиоца 

 

  ПОНУЂАЧ 

Место:   

 

  Назив понуђача 

Датум: 

МП 

 

 

  Потпис одговорног лица понуђача 

 

Напомена: 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 одеди 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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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

„Набавка студијско- истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке земљишта у 

циљу развоја воћарства на подручју општине Ражањ“ЈНМВ број 1.2.45/18,  

Р.бр.  

Назив активности 

 

Количина 

 

Јединица 

мере 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 (2*4) 

1. Радни тим           Укупно (1.1+1.2+1.3+1.4) 

1.1. 
Др наука (2 

истраживача) 
28 Радни дан   

1.2. 
Др наука, мр, МА (4 

истраживача) 
46 Радни дан   

1.3. Техничари (4 радника) 58 Радни дан   

1.4. 
Дневнице за рад на 

терену 
96 Радни дан    

2. Трошкови теренских 

активности  
                 Укупно: (2.1+2.2)              

2.1.* Материјал (потрошни 

материјал и 

хемикалије) 

збирно    

2.2.* Путни трошкови збирно    

3. Агрофизичке и 

хемијске анализе  
      Укупно: (3.1+3.2+3.3+3.4) 

3.1. Агрофизичке анализе  40 узорак   

3.2. Основне хемијске 

анализе 
120 узорак   

3.3. Анализе макро и 

микроелемената 
20 узорак   

3.4. Анализа воде за 

наводњавање 
5 узорак   

4. Трошкови писања 

извештаја, завршног 

документа (2 др наука) 

32 Радни дан   

5.* Штампање и 

промоција 
збирно    

 
Укупна цена пројекта без ПДВ-а (дин.) __________________ 
 
Укупна цена пројекта са ПДВ-ом (дин.) __________________ 
 

  ПОНУЂАЧ 

Датум:   

 

  Назив понуђача 

 

МП 

 

 

  Потпис одговорног лица понуђача 
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваку ставку; 

 у колону 5. уписати колико износи  укупна вредност без ПДВ-а; 

 у осенченим редовима уписати колико укупно износи вредност пројекта без ПДВ-а 

 на крају уписати колико укупно износи вредност пројекта без и са ПДВ-ом.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

У Г О В О Р 

О набавци услуге „Набавка студијско- истраживачког пројекта за утврђивање 

потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине Ражањ“ 

 

Закључен између: 

Наручиоца: Општинске управе општине Ражањ, са седиштем у Ражњу, Трг Светог 

Саве 33. ПИБ: 102688303 Матични број: 07214740 Број рачуна: 840-167640-56 Назив 

Банке: Управа за трезор телефон: 037/841-174 Tелефакс: 037/841-225 кога заступа Иван 

Ивановић, Начелник управе (у даљем тексту наручиоц) 

 

и 

...................................................................................................... са седиштем 
у................................................................,улица..............................................................., ПИБ: 
.......................................... матични број: .................................................... број 
рачуна:........................................................ назив банке:...................................................., 
телефон:................................................. телефакс:................................................. овлашћени 
члан групе понуђача; 

члан групе .................................................................................................... са 

седиштему........................................................,улица..............................................................., 
ПИБ:.......................................... матични број:..................................................... број 
рачуна:........................................................ назив банке:...................................................., 
телефон:................................................. телефакс:..................................................  

члан групе .................................................................................................... са 

седиштему........................................................,улица..............................................................., 
ПИБ:.......................................... матични број:..................................................... број 
рачуна:........................................................ назив банке:...................................................., 
телефон:................................................. телефакс:..................................................  

члан групе .................................................................................................... са 

седиштему........................................................,улица..............................................................., 
ПИБ:.......................................... матични број:..................................................... број 
рачуна:........................................................ назив банке:...................................................., 
телефон:................................................. телефакс:..................................................  

које заступа директор/овлашћени представник групе понуђача 

......................................................................................... , у даљем тексту Пружаоц 

Основ уговора: 

ЈН Број-јавна набавка мале вредности :1.2.45/18 

Број и датум одлуке о додели уговора:......................................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. _______од.................................. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан1. 

 
Предмет Уговора је  услуга „Набавка студијско- истраживачког пројекта за 

утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине 

Ражањ“, ЈНМВ број 1.2.45/18 и ближе је одређен усвојеном понудом Пружаоца 
број__________ од _________2018.године, која је саставни део овог уговора. 

 
ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ 

 
Члан2. 

 
Уговорне стране утврђују да цена за извршење посла из члана 1.Уговора износи 

укупно _____________________динара без ПДВ-а 

(словима:___________________________________________________________________),

односно  __________динара са ПДВ-ом (словима: 

______________________________________________), а добијена је на основу понуде 

Пружаоца бр.________од ____________2018. године. 

Наручилац се обавезује да за извршену предметну услугуПружаоцу исплати износ 

од_______________________ динара са ПДВ-ом. 

Средства за ову набавку су предвиђена 17,35% Изменом и допуном Одлуке о 

буџету Општине Ражањ за 2018.годину, функција 421, економска класификација 423- 

Услуге по уговору и 82,65% Уговором о коришћењу средстава за студијско-истраживачке 
радове, програме и пројекте у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за 
јединице локалних самоуправа закљученог између Мнистарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште (заводни број 401-00-
01769/3/2018-14 од 27.09.2018.год) и Општине Ражањ (заводни број 110-142/18-01 од 
04.10.2018.год). 

Цена из понуде Пружаоца је фиксна и неможе се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 

Цена обухвата све трошкове који су везани за пружање услуге из тачке 1.овог 

уговора. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан3. 
 

Вредност услуга, биће плаћена у року од 45 дана од дана пријема исправно 
испостављене фактуре којом је  потврђено извршење услуга на текући рачун Извршиоца 
услуге, број __________________, код _______________ банке. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену фактуру, дужан је да 
исплатити неспорни део исте. 

Извршилац услуге подноси фактуру  у 3 (три) примерка Наручиоцу на оверу. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене рачуне, дужан је да исплати 

неспорни део рачуна. 
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МЕСТО И РОК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ 
 

Члан4. 
 

Рок за израду студијско- истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке 

земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине Ражањ је најкасније до 
_______.2018.године 

 
Место испоруке је на адресу Наручиоца, ул.ТРГ СВЕТОГ САВЕ 33, 37215 Ражањ. 

 
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАЛАЦА 

 
Члан 5. 

 

Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца обезбеди тачан квалитет 

предметних услуга у складу са потребама Наручиоца, све у складу са Техничком 

спецификацијом из конкурсне документације, правилима струке, као и са 

техничким прописима и стандардима који регулишу ову материју. 

Извршилац услуга доставља наручиоцу завршни документ – извештај  

реализације наведеног пројекта, најкасније до ______.2018. од дана потписивања 

уговора, који је потребно да одобри представник наручиоца из предметне области.  

Члан 6. 

Уколико наручилац утврди недостатке у пројекту настале грешком обрађивача, 

исти је дужан да грешке исправи без надокнаде у року, не дужем од два дана од 

дана пријема налога наручиоца. 

Члан 7. 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине. 

 
Члан 8. 

 
Пружалац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада 

објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на 

пословима који су предмет овог уговора, било у целини било у деловима. Наручилац 

постаје власник документације израђене на основу овог Уговора, када је Пружалац преда 

Наручиоцу. Ауторско право се преноси на Наручиоца. Уговорне стране ће третирати као 

поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви документи, нацрти и 

друге информације у вези са овим Уговором Пружалац ће користити искључиво за 

извршење уговорних обавеза. 
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Члан 9. 
 

Пружалац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог 

уговора.У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог уговора, 

накнаду настале штете и наплату менице за добро извршење посла. 

 
Члан 10. 

 
Пружалац је одговоран за исправност опште концепције и рационалност техничких 

решења као и рачунску тачност и потпуност  документације. Уколико услед неисправности 

техничких решења и рачунске тачности и потпуности документације Наручилац претрпи 

штету током спровођења пројекта, пружалац је дужан да надокнади исту Наручиоцу. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

 
Члан 11. 

 
Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге плати уговорену цену под условима и 

на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора. 

 
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 12. 
 

Пружалац се обавезује да при закључењу уговора достави: 

 

1. Потписану и оверену,  бланко сопствену меницу и менично овлашћење у висини од 

10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за добро извршење посла у корист 

наручиоца која треба да буде са клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО 

ВИЂЕЊУ“ и роком важења 30  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење 

посла, као и потврду о регистрацији те менице у регистру меница издате од банке. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

менице и меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи.Наручилац 

ће уновчити меницу за услугу извршење посла у случају да испоручилац не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју испоручилац наводи у меничном овлашћењу-писму. 
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РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 13. 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
Отказни рок износи 10 (десет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора.  
 

Члан 14. 
 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора. 
 
 

Члан 15. 
 

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

Члан 16. 
 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава 
по 2 (два) примерка. 
Уговор ступа на снагу након потписивања обе уговорне стране. 
 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ПРУЖАЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РАЖАЊ   

  Назив пружаоца 

   

Иван Ивановић, Начелник управе  Потпис одговорног лица пружаоца 
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VIII 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 

  ПОНУЂАЧ 

Место:   

 

  Назив понуђача 

Датум: 

МП 

 

 

  Потпис одговорног лица понуђача 
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IX 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 мале вредности- „Набавка студијско- истраживачког пројекта за 

утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине 

Ражањ“ ЈН бр.1.2.45/18,поднео независно,без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

  ПОНУЂАЧ 

Место:   

 

  Назив понуђача 

Датум: 

МП 

 

 

  Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

Напомена: 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. 

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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X ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
1. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
 
 

ДУЖНИК: 

Име и презиме или назив фирме  

Матични бр:   

ПИБ:   

Адреса:  

Место:  

 
И З Д А Ј Е: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,СОЛО МЕНИЦЕ 

 
 
 

КОРИСНИК/ПОВЕРИЛАЦ 

Име и презиме или назив фирме Општинска управа општине Ражањ 

Матични бр:  07214740 

ПИБ:  102688303 

Адреса: Трг Светог Саве 33 

Место: Ражањ 

 
 Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број  
_________________, као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Општинску 
управу општине Ражањ, Светог Саве 33, 37215 Ражањ као Повериоца да предату меницу 
може попунити до максималног износа од ________________ динара (словима: 
__________________________________________________________ динара) односно 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде по јавној набавци мале вредности бр.1.2.45/18 „Набавка студијско- 
истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја 
воћарства на подручју општине Ражањ“ 
 Овлашћујемо Општинску управу општине Ражањ, Светог Саве 33, 37215 Ражањ, 
као Повериоца, да, у складу са одредбама конкурсне документације изврши наплату 
доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без 
протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет 
рачуна Дужника _____________________________________________________ код банке 
____________________________________________________________________________. 
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 Рок доспећа менице је по виђењу. 
  
 Рок важења менице је 30 дана дуже од дана отварања понуда. 
  
 Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред 
наведеног уговора дође до промене лица овлашћених за располагање средстава на жиро 
рачунима дужника, статусних промене дужника, оснивање нових правних субјеката од 
стране дужника и др. 
 
 

  ПОНУЂАЧ 

Датум:   

 

  Назив понуђача 

 

МП 

 

 

  Потпис одговорног лица понуђача 
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2.  ИЗЈАВА 

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

ПОСЛА 

 

 

 

 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели Уговор 

за јавну набавку мале вредности бр.1.2.45/18 „Набавка студијско- истраживачког пројекта 

за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу развоја воћарства на подручју општине 

Ражањ“, на дан закључења Уговора  предати потписану и оверену, бланко сопствену 

меницу и менично овлашћење са назначеним износом у висини од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а за добро извршење посла у корист наручиоца која треба да 

буде са клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 30 

дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, потврду о регистрацији те 

менице у регистру меница издате од банке, као и копију картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке наводене у меничном овлашћењу-писму 

 

 

  ПОНУЂАЧ 

Датум:   

 

  Назив понуђача 

 

МП 

 

 

  Потпис одговорног лица понуђача 
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3.  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 

 
ДУЖНИК: 

Име и презиме или назив фирме  

Матични бр:   

ПИБ:   

Адреса:  

Место:  

 
 

И З Д А Ј Е: 
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,СОЛО МЕНИЦЕ 
 

 
 

КОРИСНИК/ПОВЕРИЛАЦ 

Име и презиме или назив фирме Општинска управа општине Ражањ 

Матични бр:  07214740 

ПИБ:  102688303 

Адреса: Трг Светог Саве 33 

Место: Ражањ 

 
 Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број  
_________________, као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Општинску 
управу општине Ражањ, Светог Саве 33, 37215 Ражањ као Повериоца да предату меницу 
може попунити до максималног износа од _____________ динара (словима: 
_____________________________________________________ динара) односно у висини 
од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као средство финансијског обезбеђења  
за добро извршење посла,  по јавној набавци мале вредности бр.1.2.45/18 „Набавка 
студијско- истраживачког пројекта за утврђивање потреба поправке земљишта у циљу 

развоја воћарства на подручју општине Ражањ“ Овлашћујемо Општинску управу општине 
Ражањ, Светог Саве 33, 37215 Ражањ, као Повериоца, да, у складу са одредбама 
конкурсне документације изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло 
менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату 
издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника 
_____________________________________________________ код банке 
____________________________________________________________________________. 
  
 Рок доспећа менице је по виђењу. 
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 Рок важења менице је 30  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење 
посла. 
  
 Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред 
наведеног уговора дође до промене лица овлашћених за располагање средстава на жиро 
рачунима дужника, статусних промене дужника, оснивање нових правних субјеката од 
стране дужника и др. 
 
 

  ПОНУЂАЧ 

Датум:   

 

  Назив понуђача 

 

МП 

 

 

  Потпис одговорног лица понуђача 

 
НАПОМЕНА: Менично овлашћење, попуњено и оверено, изабрани понуђач доставља 
приликом закључења уговора, заједно са меницом, потврдом банке о регистрацији 
менице и копијом картона о депоновању потписа. 
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