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Зрењанин, 15. мај 2020. дел.бр. V-2-22/2020 

 На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15), конкурсна документација 

садржи:  

Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број V-2-22/2020-781 од 15. 

05. 2020. године; 

Решење директора број V-2-22/20-782 од 15.05.2020. године о образовању  Комисије за 

јавну набавку мале вредности одржавања заштићених подручја - споменика 

природе у Зрењанину (у даљем тексту: комисија) која спроводи поступак јавне 

набавке је припремила документацију следећег садржаја 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

Конкурсна документација садржи: 47 страна 

 

     I    ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ    3 

    II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  3 
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   IV      УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН  5 

             И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА   

     V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 9 

    VI    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  21 

  VII     ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ   24 

 VIII     МОДЕЛ УГОВОРА  35 
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     X     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  39 

    XI     ОСТАЛИ ОБРАСЦИ  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Страна  3 од 47 

 

I    ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

 

Назив наручиоца Установа „Резервати природе“ Зрењанин 

Адреса Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин 

Матични број 08965749 

ПИБ 109846467 

Интернет страница наручиоца www.rezervatiprirode.com 

Врста поступка јавне       

набавке     

Јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке Услуга одржавања  

-Заштићених подручја - споменика природе у 

Зрењанину и Бегејске петље 

Контакт особа Ивана Бјелетић,  

ivana.bjeletic@rezervatiprirode.com; 

023/521-034; 064/8116507 

 

II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Предмет јавне набавке је услуга одржавања заштићених подручја - споменика 

природе у Зрењанину и Бегејске петље 

Назив и ознака из општег речника набавке: 90712400 услуге управљања природним 

ресурсима; 90720000 заштита животне средине; 90721100 услуге заштите предела. 

Јавна набавка није обликована по партијама 

 

                     III     ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  за услуге, са шифром из општег речника ЈН 

је: 90712400 услуге управљања природним ресурсима; 90720000 заштита животне 

средине; 90721100 услуге заштите предела 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА - СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

1. Жупанијски парк 

Жупанијски парк у Зрењанину стављен је под заштиту као споменик природе 

под именом ''Жупанијски парк у Зрењанину'' и сврстава се у значајно природно добро, 

односно природно добро III категорије. Споменик природе ''Жупанијски парк у 

Зрењанину'' ставља се под заштиту ради очувања аутентичности стилски обликованог 

простора, богатства дендрофлоре и вртно-архитектонских елемената.  

Пројектован је у мешовитом стилу насталом комбиновањем елемената 

француског (класичног) и енглеског (пејзажног) стила и типичан је за време у којем је 

настао.Иако мали по површини, у њему се налазе стара стабла великих димензија и 

високих естетских одлика као што су: вредни стари примерци тисе (Таxus Baccata L.), 

црног бора (Pinus nigra Arn.), јаворолисног платана (Platanus acerifolia Wild.), 

ситнолисне липе (Tilia cordata Mill.), пауловние (Paulovnia tomentosa Steud.), и др. 

Споменик природе ''Жупанијски парк у Зрењанину'' налази се на територији града 
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Зрењанина, КО Зрењанин I, на делу кат. парц. број 4837/1. Укупна површина 

заштићеног природног добра Споменика природе ''Жупанијски парк у Зрењанину'' 

износи 1 ха 13 ари, у државној својини. На подручју Споменика природе ''Жупанијски 

парк у Зрењанину'' установљава се режим заштите другог степена.  

 

2. Бели дуд у Белом Блату 

Стабло белог дуда (Morus alba L.) у Белом Блату као споменик природе под 

именом ''Бели дуд у Белом Блату'' сврстава се у значајно природно добро, односно 

природно добро III категорије. 

Стабло ''Белог дуда у Белом Блату'' стављено је под заштиту ради очувања 

вредног примерка ове врсте, стогодишње старости и импозантних дендрометријских 

карактеристика. Споменик природе ''Бели дуд у Белом Блату'' налази се у насељу Бело 

Блато, у улици Иве Лоле Рибара испред куће број 17 на подручју града Зрењанина, на 

деловима кат. парц. бр. 252 и 178  КО Бело Блато, површине 78,50 m². Границу 

Споменика природе ''Бели дуд у Белом Блату'' чини пројекција крошње дуда на земљу 

чији је пречник 10,00м, при чему је центар замишљеног круга његово дебло. Заштитну 

зону представља прстен у ширини од 5,00м рачунајући од границе споменика природе 

површине 235,50 m². Дендометријске карактеристике Споменика природе ''Бели дуд у 

Белом Блату'' су: 

1. Висина стабла ..............................    9,00 м 

2. Висина дебла до првих грана ......   2,45 м 

3. Обим дебла ...................................    475 cm       

4. Пречник крошње .............................16,00 м 

5. Старост се процењује на ................120  год. 

  

За Споменик природе ''Бели дуд у Белом Блату'' установљен је режим заштите 

III степена.  

 

3. Храст лужњак  

Стабло храста лужњака (Quercus robur L.) у Зрењанину као Споменик природе 

под именом ''Храст лужњак у Зрењанину'' се сврстава у значајно, природно добро III 

категорије. 

Стабло храста лужњака стављено је под заштиту ради очувања једног од ретко 

вредних појединачних примерака ове врсте на подручју средњег Баната. 

 Оно је велике старости и димензија, витално, високо декоративно, са необично 

формираном крошњом која је симетрична, обрнуто јајастог облика, јаче развијена у 

вршним него у доњим деловима. Споменик природе ''Храст лужњак у Зрењанину'' 

налази се на подручју града Зрењанина, КО Зрењанин I, на кат. парц. бр. 5689, 5683 и 

5690 (на којој се налази стабло), на дворишном делу куће у улици Чарнојевићева број 

33, површине 200,96 m², које је у приватној својини. Границу Споменика природе 

''Храст лужњак у Зрењанину'' чини пројекција крошња храста на земљу чији је пречник 

16,00м, при чему је центар замишљеног круга његово дебло. 

Дендометријске карактеристикре Споменика природе ''Храст лужњак у 

Зрењанину'' су: 

1. Висина стабла ..............................    21,00 м 

2. Висина дебла до првих грана ......     3,00 м 

3. Обим дебла на прсној висини ......    3,30 м 

4. Пречник крошње ............................. 16,00 м 

5. Старост се процењује на ................ 120  год. 



 
 
 

 

Страна  5 од 47 

 

За Споменик природе ''Храст лужњак у Зрењанину'' установљава се режим 

заштите III степена.  

 

 Бегејска  петља 

Пресецањем меандра Бегеја и његово претварање у три језера формирана је Јединица 

"Бегејска петља" и састоји се од  три језера. 

Језеро 1 (код Житопродукта)  

Језеро 2 (а и б код Железничке станицe)  

Језеро 3 (код Суда).  

 

НАПОМЕНА: Потенцијални пружалац услуга да би аплицирао за ЈНМВ V-2-

22/2020  1.2.1. неопходно је да у периоду од 15. маја до 25. маја 2020. године 

(радним данима понедељак – петак су радни дани у Установи) у времену од 8ч до 

11ч, у пратњи лица Наручиоца (дипл. инж. шум. Мира Дроњак, Руководилац 

Службе заштите, унапређења промовисања и одр-живог развоја заштићеног 

подручја) изврши преглед предмета јавне набавке – споменика природе (у истом 

дану). Као доказ потребно је попунити "Потврду о извршеном увиду" уз потпис и 

печат Наручиоца и Пружаоца услуга. Она чини саставни део ове конкурсне 

документације и налази се у "Осталим обрасцима XI". 

 

IV    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл.75. и 76. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Конкурсна документација садржи услове које понуђач мора да испуни да би могао 

да учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује њихова 

испуњеност. 

 

А -  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ члан 75 

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати захтеване услове и то: 

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

Доказ:  

за правна лица:   Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра  надлежног Привредног суда 

За предузетнике:  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра 

за физичка лица:   не доставља овај доказ 

 

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. 

Доказ:  

за правна лица 

            Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно као и његов 

законски заступник (уколико  има више законских заступника – за сваког од 

заступника  појединачно) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
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против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

За предузетнике 

            Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 

 За физичка лица 

 Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 

 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда 

Доказ:  
за правна лица 

            Потврде Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране    

обављања делатности, или Потрвда Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера 

забране обављања делатности.  

За предузетнике 

            Потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или Потрвда Агенције за привредне регистре да код овог органа 

није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности.  

 За физичка лица 

 Потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова. 

 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији 

Доказ: 

 за правна лица 

            Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.  

 За предузетнике 

            Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.  

 За физичка лица 

            Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.  
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5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом; 

       Није предвиђен  

 

Наручилац у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, а у поступку 

предметне јавне набавке мале вредности, ПРИХВАТА да испуњеност обавезних 

услова (чл. 75. Став 1. тачка 1,2,3 и 4) понуђачи докажу достављањем у понуди 

ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњавају услове (чл. 75. Став 1. тачка 1,2,3 и 4) (обрасци дати у конкурсној 

документацији –попунити, потписати и оверити). 

 

Б -   ДОДАТНИ УСЛОВИ члана 76 

 

 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке предвиђени су чланом 76. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012). Право на учешће у 

поступку јавне набавке има понуђач ако:  

               

Додатни услови у погледу финансијског и пословно - техничког капацитета: 

 

1) да је понуђач у претходне три године 2017. 2018. и 2019. пружао услуге из 

предмета јавне набавке у укупном износу од најмање 9.000.000,00 дин. са ПДВ-

ом. 

Доказ: Исказ о понуђачевим укупим приходима од добара која су предмет јавне 

набaвке број V-2-22/2020 1.2.1. за претходне три обрачунске године (Образац дат у 

конкурсној документацији - попунити, потписати и оверити) 

 

Додатни услови у погледу техничког и кадровског капацитета: 

 

 Технички капацитет: пружалац услуга мора да у моменту подношења понуде 

поседује и располаже техничким капацитетом: 

 

Косилице са сакупљачем траве (минимално 2 ком.) 

Кипер снаге 188KW снаге или приближне јачине 

Мали камион 140KW снаге или приближне јачине 

Скип 73 KW снаге или приближне јачине 

Ношени атомизер са подешавајућим дозером за избацивање течности –   

раствора, око 440л 

Цистерна за заливање 

Мали трактор за чишћење снега 

Корпа са дизалицом – висина дизања 10м  

Мултифункционално возило- ровокопач +чистилица    

 

Доказ: Изјава понуђача којом потврђује да располаже захтеваним техничким 

капацитетом и доставља као доказ копију поседовања горе наведних машина и 

опреме. 
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1) Кадровски капацитет: пружалац услуга мора да у моменту подношења понуде 

располаже датим профилима: 

 

 За Табелу 1. чији датум склапања уговора о раду мора бити склопљен  пре 

објављивања ЈНМВ V-2-22/2020  1.2.1. 

 

         Табела 1. 

Стручна спрема Потребан број 

Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре или 

Дипломирани инжењер пољопривреде 

1 

Дипломирани инжењер пољопривреде -  заштита биља 1 

Пољопривредни техничар 1 

Техничар пољопривредне механизације 1 

Техничар хортикултуре 1 

 

 

 За Табелу 2. чији датум склапања уговора о раду  не мора бити склопљен  пре 

објављивања ЈНМВ V-2-22/2020 1.2.1. 

 

        Табела 2.  

Стручна спрема Потребан број 

КВ радници  5 

     

  Напомена:  

 Горе наведене услове за Табелу 1 као и доказе о испуњености истих доставља 

сваки понуђач који учествује у поступку јавне набавке самостално, док чланови групе 

понуђача поменуте услове испуњавају заједно, што значи да је дозвољено да и само 

један члан групе достави доказе. За подизвођаче, наведене услове и доказе испуњава 

понуђач који наступа са њим. 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач не достави доказе којима гарантује 

испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, а који су горе 

наведени, његова понуда биће одбијена као неприхватљива. 

 

В - УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ члан 80. ЗЈН 

 

 Подизвођач у поступку јавне набавке мора испуњавати захтеване услове и то: 

- Подизвођач мора испуњавати обавезне услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 

о јавним набавкама за које ће доставити доказе (изјаву). 

- Подизвођач испуњава и све остале  услове тражене   конкурсном  документацијом. 

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

ради утврђивања испуњености услова.  

 

Г- УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ                

ПОНУЂАЧА члан 81. ЗЈН 

 

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

став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама за које ће доставити доказ (изјаву). 

 Група понуђача мора испунити и остале услове из конкурсне документације. 

 Група понуђача мора доставити и међусобно потписан Споразум.  

 

   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА из члана 75. став 

1 тачке 1-4 и 5 ЗЈН као и члана 76. став 2 ЗЈН додатних услова  

 

  А   ДОКАЗИ за Обавезне услове  

 

 Наручилац у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, а у 

поступку предметне јавне набавке мале вредности, ПРИХВАТА да испуњеност 

обавезних услова (члан 75. Став 1. тачка 1, 2, 3 и 4) понуђачи докажу достављањем у 

понуди ИЗЈАВЕ (обрасци дати у конкурсној документацији – попунити, потписати и 

оверити).           

 Уколико понуђач не приложи тражене доказе за обавезне услове понуда ће бити 

одбијена као битни недостатак понуде, што је у складу са чланом 106. став 1. тачка 1. и 

2. Закона о јавним набавкама. 

 Понуђач, односно добављач дужан је 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. 

 Ако је Понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН као доказ, 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 за које је доставњена изјава. 

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

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 Докази наведени под тачкама 2, 3 и 4 не могу бити старији од два месеца 

рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања 

понуда. 

 Доказ наведен под трачком 3. мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда. 

 Понуђач може за доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом 

да наведе интернет страницу надлежних органа на којој су тражени подаци јавно 

доступни. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим 

се уређује електронски документ. 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ 

 

 Упутство Понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 

јавне набавке. 
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ПРЕДМЕТ  ПОЗИВА 

 

Предмет позива за подношење понуда је пружање услуга – за јавну набавку мале 

вредности број: V-2-22/2020  1.2.1. одржавање заштићених подручја - споменика 

природе у Зрењанину која је описана у одељку Техничке спецификације. 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА 

ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ. ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈУ 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ОБРАСЦЕ ПОПУНЕ, ОВЕРЕ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШУ 

ПРЕМА ПРИЛОЖЕНИМ УПУТСТВИМА И ДОСТАВЕ У ПОНУДИ. 

  

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

 Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне 

набавке на српском језику, укључујући и захтеве и одговоре на захтеве за додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, у вези са чланом 63. став 

3. ЗЈН. 

 Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на 

српском језику. Уколико је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити 

преведен од стране овлашћеног судског тумача. 

 

1. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ако постоје У ПОГЛЕДУ  НАЧИНА НА КОЈИ  

ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА посебно у погледу попуњавања образаца 

датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов 

саставни део 

 Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), позивом за подношење 

понуда и конкурсном документацијом. 

 Понуда се саставља тако што понуђач уноси све тражене податке у обрасце 

који су  саставни део конкурсне документације. Понуђач је обавезан да 

попуни све ставке (елементе) у свим обрасцима понуде, према захтеву 

наручиоца.   

 Образац понуде и обрасци дати у конкурсној документацији морају бити 

исправно попуњени, печатом оверени и потписани од стране овлашћеног 

лица понуђача.  

 У случају несагласности јединичне и збирне укупне вредности, корекција  ће 

бити извршена према јединичној цени.  

 Понуда мора бити јасна, недвосмислена и читко попуњена, откуцана или 

попуњена хемијском оловком. Уколико постоји потреба за исправком 

штампарске грешке, исту понуђач  исправља,  парафира је овлашћено лице  

и оверава  печатом,  

 Модел уговора чини саставни део конкурсне документације. Модел уговора 

понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуду подноси понуђач 

самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача.  

 Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора 

потписује и оверава носилац посла.  

 Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора 

потписује и оверава  носилац посла.  
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 Понуђач не може попуњавати и достављати своје обрасце-документе уместо 

истих који су преузети од Наручиоца и који су саставни део конкурсне 

документације. Понуђач може тражене податке доставити на свом 

документу, обрасцу, прилогу само ако је то тражено конкурсном 

документацијом. 

 

2. НАЧИН ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

             Понуде морају да стигну без обзира на начин достављања, на адресу наручиоца, 

Установа „Резервати природе“ Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2, 23000 

Зрењанин најкасније 25. маја 2020. до 12,00 часова. 

                Понуђач је дужан да Наручиоцу достави понуду у уредно затвореној  коверти  

или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара, поштом на адресу: Установа „Резервати природе“ 

Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин или лично на наведену адресу у 

просторије Установа „Резервати природе“ Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2, 23000 

Зрењанин. 

                    На коверти или кутији Понуђач је дужан да напише 

Установа „Резервати природе“ Зрењанин 

Војводе Петра Бојовића 2 Зрењанин 23000 

СА НАЗНАКОМ: 

 

„Понуда за јавну набавку мале вредности  број V-2-22/2020  1.2.1.  

одржавање заштићених подручја - споменика природе у Зрењанину  

– НЕ ОТВАРАТИ -” 

 

 Понуђач на полеђени коверте наводи назив и адресу, телефон и име и презиме 

особе за контакт. 

           Свака понуда  која стигне Наручиоцу по истеку датума и сата одређеног у 

претходном ставу, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању 

поступка отварања понуда, неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

          Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из 

позива и конкурсне документације. 

 

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда 

18. мај 2020. године са почетком у 12.15 часова, у пословним просторијама Установе 

„Резервати природе“ Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2 Зрењанин 23000.          

  Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Записник 

о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од три дана од дана отварања 

понуда, или непосредно после отварања понуда. 

 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ      

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица у својству 

јавности, а  понуђача могу заступати, активно учествовати у поступку отварања, 

законски заступници, као и овлашћени представници понуђача који комисији за јавну 

набавку доставе уредно писмено овлашћење (пожељно на меморандуму) потисано и 

оверено, за активно учешће у поступку отварања понуда. 
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4.   ПАРТИЈЕ Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ у смислу члана 87 

став 6 Закона о јавним набавкама 

           Понуђач може поднети само једну понуду  и иста се не може мењати, 

допуњавати нити опозвати по истеку рока за подношење понуде.   

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

своју понуду  на начин који је  одређен за подношење понуда. 

            Измена, допуна као и опозив понуде  може се вршити до истека рока за 

достављање понуде,односно до тог рока мора бити достављена Наручиоцу и то у 

затворенoј коверти или кутији, поштом  на адресу Наручиоца: Установа „Резервати 

природе“ Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин, или лично на 

наведену адресу у просторије Установа „Резервати природе“ Зрењанин, Војводе Петра 

Бојовића 2, 23000 Зрењанин са назнаком у зависности од конкретне потребе ʺИзменеʺ 

или ʺДопунеʺ или ʺИзмене и Допунеʺ или  ʺОпозивʺ понуде за јавну набавку број  

ЈНМВ V-2-22/2020  1.2.1.- НЕ ОТВАРАТИ. 

 

7.  ИЗМЕНА  ИЛИ ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

      

8.  ПОНУЂАЧ МОЖЕ ПОДНЕТИ САМО ЈЕДНУ ПОНУДУ  
          Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете 

супротно  напред наведеној забрани.  

 

9.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 Подизвођач у поступку јавне набавке мора испуњавати захтеване услове и то 

Подизвођач мора испуњаваити обавезне услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона о јавним набавкама и услове из члана 75. став 1. тачка 5. за део набавке 

који ће извршити подизвођач, а за који је неопходна испуњеност захтеваног 

услова. 

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

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 

поверити подизвођачу. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да у понуди наведе назив подизвођача, као и проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити 

већи од 50%) као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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 Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће 

бити наведен у уговору о јавној набавци са обимом његовог учешћа.  

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 

обзира на ангажовање и број подизвођача. 

 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке 

који се извршава преко тог подизвођача. Наручилац је дужан да омогући 

добављачу да приговори ако потраживање није доспело. Наведена могућност не 

утиче на одговорност добављача. 

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

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 

осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, у том случају 

наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. 

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

је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 

неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 

подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

 

10.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
Понуду може поднети група понуђача.  

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

тач. 1) до 4) ЗЈН и услове из члана 75. Став 1. тачка 5 за део набавке који ће извршити 

члан групе, а за који је неопходна испуњеност захтеваног услова.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи податке о: 

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

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

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

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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11.  ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, 

ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде  које су 

предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне 

документације тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се 

неће даље разматрати већ ће бити одбијене. 

      

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

одређеном у позиву за подношење понуда; 

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

испуњава све техничке спецификације; 

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

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке; 

 Понуђач мора да испуни захтеве који су наведени у делу конкурсне 

документације под  називом ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), а у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа 

 

12.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 

У складу са чланом 90. став 2. и 3. ЗЈН  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. 

 

13.  ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 

 Биће рангиране само прихватљиве понуде, понуде које су благовремено предате 

наручиоцу и које испуњавају захтеве из конкурсне документације и ЗЈН. 

 Неприхватљиве  понуде ће бити одбијене.  

 Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН је предвиђено да прихватљива понуда је понуда 

која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 Чланом 106. ЗЈН је предвиђено да Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

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

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Рокови. Све рокове у понуди понуђач треба прецизно да одреди. Не могу се 

прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, сукцесивно и 

сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом 
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14. УСЛОВИ  И РОК ПЛАЋАЊА.  

 Плаћање је сукцесивно, по пријему фактуре у року од 60 од дана пријема 

фактуре.  

   

15. ВАЛУТА И ЦЕНА (начин на који мора бити наведена и изражена цена у 

понуди) 

 Цене се у понуди исказују у динарима без ПДВ, исказан ПДВ (10%) и  цену са 

ПДВ. Цена услуге укључује све зависне трошкове који тере предметну набавку. У 

случају да се цена у понуди исказује у еврима за прерачун и оцену понуде у динарима 

користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето 

отварање понуда. Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

складу са чланом 92. ЗЈН. 

 Бодоваће се укупна цена без ПДВ-а без обзира што понуђач мора навести износ 

ПДВ и цену са ПДВ. 

   

16. ПОВЕРЉИВОСТ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

Податке које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 

поступку јавне набавке и биће доступни само лицима укљученим у поступак набавке. 

             Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача 

треба да у горњем десном углу садржи ознаку «поверљиво» и потпис овлашћеног лица. 

            Ако се поверљивим сматра само поједини податак он мора бити подвучен 

црвеном линијом, а поред тога реда на десној маргини исписана ознака поверљиво и 

потпис овлашћеног лица. 

           Наручилац не одговара за поверљивост  података који нису означени на 

наведени начин.            

Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а 

које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и  

пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као 

поверљиви. 

 Заштита  података 

 Наручилац је дужан да: 

    1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  

    2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

    3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде.  

 

17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека  рока за подношење 

понуда. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана 

пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију 

објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

         Питања упутити на адресу: 
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Установа „Резервати природе“ Зрењанин 

Војводе Петра Бојовића 2 Зрењанин 23000 

СА НАЗНАКОМ: 

 

„Питања за јавну набавку мале вредности број: V-2-22/2020  1.2.1. 

одржавање заштићених подручја - споменика природе у Зрењанину 

 - НЕ ОТВАРАТИ -” 

 

  Питања се могу упутити електронском поштом на e-mail: 

ivana.bjeletic@rezervatiprirode.com;  
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 

врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 

Комуникација 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова 

јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 

факсом.  

 Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не 

ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке. 

 Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени 

овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 

 Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и 

података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања 

понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување 

документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и 

архива. 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 

достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 

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

доказ да је извршено достављање. 

 

18.  ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  

 Oбавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог 

подизвођача. 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 

код понуђача односно његовог подизвођача. 

 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде 

који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом 

би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, 

односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне 

набавке. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 

понуда. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена.  
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 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

19.  ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  
      Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити 

као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, наручилац може захтевати додатно обезбеђење испуњења 

уговорних обавеза. 

 

20.  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ  

Предметна набавка не спроводи се у преговарачком поступку. 

 

21. КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.   

 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје 

две или више понуда са једнаком ценом на основу критеријума: 

 

- Краћи временски период за корекције на терену при пријему радног 

налога  од стране Наручиоца. 

 

22.  ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији. 

 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

23.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да 

закључи уговор о предметној јавној набавци. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако 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 два дана од дана пријема захтева за заштиту 

права. 

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од  стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, (у поступку јавне набавке мале вредности) без обзира на начин достављања. 

У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до 

застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту 

права је пет дана од дана пријема одлуке о додели уговора. 



 
 
 

 

Страна  18 од 47 

 

 У  случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права 

може уложити захтев за заштуту права понуђача, односно поступити у складу са 

одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148. -159. 

Закона о јавним набавкама). 

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

Србије број 840-742221843-57, број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број 50-

016 уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, у износу од 60.000,00 динара, сврха 

уплате: Републичка административна такса, за услуга одржавања заштићених подручја 

- споменика природе у Зрењанину, број ЈН МВ 2/2018 1.2.1. Прималац буџет Републике 

Србије. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка 

комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 

24.  ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА-

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. став 1. 

тачка 1) до 4) ЗЈН и став 2. тачка 1) до 8) ЗЈН којим потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године. 

Наручилац је дужан да Управи за јавне набавке одмах достави доказ негативне 

референце. Управа ће донети о томе закључак у складу са чл.83 ЗЈН. 

На основу донетих закључака из става из предходног става Управа за јавне набавке 

води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  

Поред назива понуђача, односно добављача у списак негативних референци, уписује се 

доказ негативне референце, наручилац који је доставио доказ, предмет јавне набавке за 

коју је добио негативну референцу са ознаком из општег речника набавке, и датум 

утврђивања и важења негативне референце. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Изабрани понуђач који има негативну референцу, ако предмет јавне набавке није 

истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, (сходно члану 83. 

ст. 12. и 13. ЗЈН за понуђача / Добављача),  је дужан да приликом закључења уговора, 

достави уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, 

са овлашћењем за попуњавање у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, са 

клаузулом „неопозива“, „безусловна“, „без протеста“ и „по виђењу“, као средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи десет дана 

дуже од истека рока важења уговора. 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о 

платном промету (Службени лист СРЈ бр. 3/02, 5/03, Службени гласник РС бр. 43/04, 

62/06, 111/09 - др. закон, 31/11).  

 Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и 

копију картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за 

заступање и доказ о регистрацији менице. 

Уколико Извршилац приликом закључења уговора, не достави средство 

финансијског обезбеђења на начин и под условима из става 1. – 4. овог одељка, уговор 

неће бити закључен. 

 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
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Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних 

прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 

 

25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Наручилац  доноси образложену одлуку о обуставити поступка јавне набавке у 

складу са чланом 109. ЗЈН, уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 

107. ЗЈН, а на основу извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда. 

   Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 

потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 

буџетске године, односно у наредних шест месеци. Образложена одлука доставља се 

понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. 

   Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави 

поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке са 

подацима из Прилога 3К ЗЈН. У наведеној одлуци наручилац ће одлучити о 

трошковима припреме понуде из чл. 88. Став 3 ЗЈН. 

 

26. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени 

понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу 

уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије 

наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну 

прихватљиву понуду. 

 

27. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о 

додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда. 

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито 

податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 

9) и 10) овог закона. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у 

року од три дана од дана доношења. 

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, 

наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се 

одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. 

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када 

је пријем одбијен. 

 

28. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

  Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

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

права.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из предходног 

става  понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од 

понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 

благовремен захтев за заштиту права. Ако је поднета само 1 понуда уговор се може 



 
 
 

 

Страна  20 од 47 

 

закључити и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, 

истога дана када се донесе одлика о избору најповољније понуде. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 ЈАВНE НАБАВKE МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

са техничком спецификацијом која чини њен саставни део 

 

 У свему у складу са конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда у 

јавној набавци мале вредности за јавну набавку мале вредности број: V-2-22/2020  1.2.1. 

одржавање заштићених подручја - споменика природе у Зрењанину подносимо следећу 

понуду:   

 

     Понуда бр._________________ од _________ (понуђач уписује свој заводни број) за 

јавну набавку мале вредности за јавну набавку мале вредности број: V-2-22/2020  

1.2.1. одржавање заштићених подручја - споменика природе у Зрењанину 

 

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  
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

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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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

ЗАШТИЋЕНО  ДОБРО ПРИРОДЕ “ЖУПАНИЈСКИ ПАРК У ЗРЕЊАНИНУ“ 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Р. 

б

р. 

Месец 

мај 2020/јануар 2021. 

Ј. мере Кол. Јед. 

цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

10% 

Јединич

на цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

10% 

Укупна  

цена са 

ПДВ-ом 

      V+ VI IV * V  VIII+ IX 

 
 

М
а

ј 

Обилазак парка, 

преглед, узимање и 

анализа узорака, 

одређивање прага 

штетности и 

организовање мера 

на сузбијању 

болести – радник 

ВСС 

час 

4 

 

 

 

 

 

 

 

      

Третман 

пестицидима 

(фунгициди,инсект

ициди,акарициди, 

хербициди, 

биостимулатори) и 

водотопивим 

ђубривом (основно 

ђубриво, 

водотопиво 

ђубриво посебне 

намене) 

7900 m² 1       

Кошење травњака 

са одношењем 

откоса 

2400 m² 2       

Заливање травњака 

(5л H2O/1м2, у 

случају да 

Наручилац није у 

могућности да 

обезбеди извор 

воде, Понуђач је у 

обавези да 

обезбеди 

неопходну 

количину воде 

потребну за 

заливање) 

2400m² 2       

Заливање 

партерног зеленила  300 m² 8       

  

Окопавање 

сезонског цвећаx 
300 m² 1       

Перене ком 150       
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  Садња перена ком 150       

УКУПНО МАЈ    

 

   

3. 

Ј
у

н
 

Обилазак парка, 

преглед, узимање и 

анализа узорака, 

одређивање прага 

штетности и 

организовање мера 

на сузбијању 

болести – радник 

ВСС 

час 4       

Заливање 

партерног зеленила  
300m2 8       

Окопавање 

сезонског цвећа 
300m2 2       

Третман 

пестицидима 

(фунгициди, 

инсектициди, 

акарициди, 

хербициди, 

биостимулатори) и 

водотопивим 

ђубривом (основно 

ђубриво, 

водотопиво 

ђубриво посебне 

намене) 

8200m² 1       

Кошење травњака 

са одношењем 

откоса 

2400m² 3       

Заливање травњака 

(5л H2O/1м2, у 

случају да 

Наручилац није у 

могућности да 

обезбеди извор 

воде, Понуђач је у 

обавези да 

обезбеди 

неопходну 

количину воде 

потребну за 

заливање) 

2400m² 
3 

 
      

Прихрана (врши се 

водотопивим 

ђубривима 

(основно ђубриво, 

водотопиво 

ђубриво посебне 

намене)) и заштита 

сезонског цвећа 

(врши се 

пестицидима 

(фунгициди, 

инсектициди, 

акарициди, 

300m² 1       



 
 
 

 

Страна  26 од 47 

 

хербициди, 

биостимулатори)) 

УКУПНО ЈУН    

 

   

4. 

J
у
л

 

Обилазак парка, 

преглед, узимање и 

анализа узорака, 

одређивање прага 

штетности и 

организовање мера 

на сузбијању 

болести – радник 

ВСС 

час 4       

Кошење травњака 

са одношењем 

откоса 

2400 m² 3       

Заливање травњака 

(5л H2O/1м2, у 

случају да 

Наручилац није у 

могућности да 

обезбеди извор 

воде, Понуђач је у 

обавези да 

обезбеди 

неопходну 

количину воде 

потребну за 

заливање) 

2400m² 3       

Третман 

пестицидима 

(фунгициди, 

инсектициди, 

акарициди, 

хербициди, 

биостимулатори) и 

водотопивим 

ђубривом (основно 

ђубриво, 

водотопиво 

ђубриво посебне 

намене) 

8900m² 1       

Дрвна хирургија и 

орезивање биљака– 

радник ССС 

час 6       

  Одношење грана тура 2       

  

Заливање 

партерног зеленила 

и канделабри 
300 m² 8       

Окопавање 

сезонског цвећа 
300 m² 2       

Прихрана (врши се 

водотопивим 

ђубривима 

(основно ђубриво, 

водотопиво 

ђубриво посебне 

намене)) и заштита 

300 m² 1       
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сезонског цвећа 

(врши се 

пестицидима 

(фунгициди, 

инсектициди, 

акарициди, 

хербициди, 

биостимулатори)) 

УКУПНО ЈУЛ       

5. 

А
в

г
у
ст

 

Обилазак парка, 

преглед, узимање и 

анализа узорака, 

одређивање прага 

штетности и 

организовање мера 

на сузбијању 

болести – радник 

ВСС 

час 4       

Кошење травњака 

са одношењем 

откоса 

2400 m² 3       

Заливање травњака 

(5л H2O/1м2, у 

случају да 

Наручилац није у 

могућности да 

обезбеди извор 

воде, Понуђач је у 

обавези да 

обезбеди 

неопходну 

количину воде 

потребну за 

заливање) 

2400m² 3       

Заливање 

партерног зеленила 

и канделабри 
300 m² 12       

 
Окопавање 

сезонског цвећа 
300 m² 1       

УКУПНО АВГУСТ    

 

   

6. 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

Обилазак парка, 

преглед, узимање и 

анализа узорака, 

одређивање прага 

штетности и 

организовање мера 

на сузбијању 

болести – радник 

ВСС 

час 4       

Ашовљење 

цветних рундела 300 m² 1       

Сезонско цвеће ком 5600       

Садња сезонског 

цвећа 
ком 5600       
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Луковице  ком 1400       

Садња луковица ком 1400       

Припрема леја 300 m² 1       

Заливање 

партерног зеленила 

и канделабри  
300 m² 6       

Третман 

пестицидима 

(фунгициди, 

инсектициди, 

акарициди, 

хербициди, 

биостимулатори) и 

водотопивим 

ђубривом (основно 

ђубриво, 

водотопиво 

ђубриво посебне 

намене) 

9300 m² 1       

Кошење травњака 

са одношењем 

откоса 

2400 m² 3       

Заливање травњака 

(5л H2O/1м2, у 

случају да 

Наручилац није у 

могућности да 

обезбеди извор 

воде, Понуђач је у 

обавези да 

обезбеди 

неопходну 

количину воде 

потребну за 

заливање) 

2400m² 3       

Прихрана (врши се 

водотопивим 

ђубривима 

(основно ђубриво, 

водотопиво 

ђубриво посебне 

намене)) и заштита 

сезонског цвећа 

(врши се 

пестицидима 

(фунгициди, 

инсектициди, 

акарициди,хербици

ди, 

биостимулатори)) 

300 m² 1       

УКУПНО СЕПТЕМБАР    

 

   



 
 
 

 

Страна  29 од 47 

 

7. 

О
к

т
о
б
а

р
 

Обилазак парка, 

преглед, узимање 

и анализа узорака, 

одређивање прага 

штетности и 

организовање 

мера на сузбијању 

болести – радник 

ВСС 

час 2       

Заливање 

партерног 

зеленила и 

канделабри 

300 m² 3       

Кошење травњака 

са одношењем 

откоса 
2400m² 1       

Јесење грабуљање 

лишћа са 

одношењем   
2400m² 1       

Окопавање 

сезонског цвећа 300 m² 2       

УКУПНО ОКТОБАР       

8. 

Н
о

в
ем

б
а
р

 

Обилазак парка, 

преглед, узимање и 

анализа узорака, 

одређивање прага 

штетности и 

организовање мера 

на сузбијању 

болести – радник 

ВСС 

час 2       

Дрвна хирургија и 

орезивање биљака 

– радник ССС 
час 6       

Одношење грања тура 2       

Рад хидрауличне 

корпе час 6       

Јесење грабуљање 

лишћа са 

одношењем   2400 m² 1       

Замена старих 

стабала и допуна 

зеленила ком 3       

УКУПНО НОВЕМБАР    
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9. 

Д
ец

ем
б
а

р
 

Обилазак парка, 

преглед, узимање и 

анализа узорака, 

одређивање прага 

штетности и 

организовање мера 

на сузбијању 

болести – радник 

ВСС 

час 1       

УКУПНО ДЕЦЕМБАР       

10 

Ј
а

н
у

а
р

 

Обилазак парка, 

преглед, узимање и 

анализа узорака, 

одређивање прага 

штетности и 

организовање мера 

на сузбијању 

болести – радник 

ВСС 

час 1       

         

УКУПНО ЈАНУАР       

 

 

УКУПНО ЗА 9 МЕСЕЦИ 

Јед. 
цена 
без 

ПДВ-а 

ПДВ 
10% 

Јединич
на цена 
са ПДВ-

ом 

Укупна  
цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 
10% 

Укупна  
цена са 
ПДВ-ом 

 
  

 
 

   

 

2. ЗАШТИЋЕНО  ПРИРОДНО ДОБРО  СПОМЕНИК ПРИРОДЕ  „БЕЛИ ДУД У 

БЕЛОМ БЛАТУ“ 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Р. 

бр. 

Месец 

мај 2020/јануар 2021. 

Ј. 

мере 

К

ол

. 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

ПДВ 

10% 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупна  

цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

10% 

Укупна  

цена са 

ПДВ-ом 

      V+ VI IV * V  VIII+ IX 

1. Обилазак и праћење 

стања дуда, по 

могућству  и узимање 

узорака за 

детерминацију болести 

и штеточина – радник 

ВСС 

час 2       

Дрвна хирургија – 

радник ВСС  
час 5       

Третман пестицидима 

(фунгициди, 

инсектициди, 

акарициди, хербициди, 

биостимулатори)  

100 m² 2       

Заливање и фертигација 

(цистерна)    
час 5       

Орезивање током 

вегетације и затезање 

сајли 
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Рад хидрауличне корпе час 5       
Радник ВСС  час 5       
Радник КВ  час 5       

 

 

УКУПНО ЗА 9 МЕСЕЦИ 

Јед. цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

10% 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

10% 

Укупна  

цена са 

ПДВ-ом 

      

 

3. ЗАШТИЋЕНО  ПРИРОДНО ДОБРО  СПОМЕНИК ПРИРОДЕ  «ХРАСТ 

ЛУЖЊАК У ЗРЕЊАНИНУ» 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Р. 

бр. 

Месец 

мај 2020/јануар 2021. 

Ј. мере Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

ПДВ 

10% 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

10% 

Укупна  

цена са ПДВ-

ом 

      V+ VI IV * V  VIII+ IX 

1. Обилазак и праћење 

стања храста, по 

могућству  и узимање 

узорака за 

детерминацију болести 

и штеточина – радник 

ВСС 

час 1       

Дрвна хирургија – 

радник ВСС 
час 2       

Третман пестицидима 

(фунгициди, 

инсектициди, 

акарициди, хербициди, 

биостимулатори) 

100 m² 1       

 

 

УКУПНО ЗА 9 МЕСЕЦИ 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

ПДВ 

10% 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

10% 

Укупна  

цена са ПДВ-

ом 

      

 

 

УКУПНО  Укупна  цена 

без ПДВ-а 

ПДВ 

(10%) 

Укупна цена са ПДВ 

ЗАШТИЋЕНО  ДОБРО ПРИРОДЕ 

“ЖУПАНИЈСКИ ПАРК У 

ЗРЕЊАНИНУ“ 

   

ЗАШТИЋЕНО  ПРИРОДНО ДОБРО  

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ  „БЕЛИ 

ДУД У БЕЛОМ БЛАТУ“ 

   

ЗАШТИЋЕНО  ПРИРОДНО ДОБРО  

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ «ХРАСТ 

ЛУЖЊАК У ЗРЕЊАНИНУ» 

   

 

УКУПНО  
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„БЕГЕЈСКА ПЕТЉА“ 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Плаћање је сукцесивно након 

верификације радног налога од стране 

Наручиоца и пријема фактуре не дуже од 

60 дана. 

Рок важења понуде 

(рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана 

од дана отварања, у супротном понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива). 

 

__________________дана од дана отварања 

понуда. 

Временски период од момента издавања радног 

налога (путем мејла, факса или лично) до 

приступања извршења радног налога 
 

 

Истога дана осим ако Наручилац није 

другачије дефинисао. 

Временски период за корекције на терену при 

пријему радног налога  од стране Наручиоца 

Број дана од пријема радног налога 

_______________________ 

 

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. 

 

2.  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)  

                                                      

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  за - споменике природе у 

Зрењанину 

 

1. Жупанијски парк 

Жупанијски парк у Зрењанину стављен је под заштиту као споменик природе 

под именом ''Жупанијски парк у Зрењанину'' и сврстава се у значајно природно добро, 

Редни 

број 

Врста услуге Кол. Јед. цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 10% Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

1. Кошење траве везано за 

објекат „Бегека петља“ 

m²    
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односно природно добро III категорије. Споменик природе ''Жупанијски парк у 

Зрењанину'' ставља се под заштиту ради очувања аутентичности стилски обликованог 

простора, богатства дендрофлоре и вртно-архитектонских елемената.  

Пројектован је у мешовитом стилу насталом комбиновањем елемената 

француског (класичног) и енглеског (пејзажног) стила и типичан је за време у којем је 

настао. Иако мали по површини, у њему се налазе стара стабла великих димензија и 

високих естетских одлика као што су: вредни стари примерци тисе (Таxus Baccata L.), 

црног бора (Pinus nigra Arn.), јаворолисног платана (Platanus acerifolia Wild.), 

ситнолисне липе (Tilia cordata Mill.), пауловние (Paulovnia tomentosa Steud.), и др. 

Споменик природе ''Жупанијски парк у Зрењанину'' налази се на територији града 

Зрењанина, КО Зрењанин I, на делу кат. парц. број 4837/1. Укупна површина 

заштићеног природног добра Споменика природе ''Жупанијски парк у Зрењанину'' 

износи 1 ха 13 ари, у државној својини. На подручју Споменика природе ''Жупанијски 

парк у Зрењанину'' установљава се режим заштите другог степена.  

 

2. Бели дуд у Белом Блату 

Стабло белог дуда (Morus alba L.) у Белом Блату као споменик природе под 

именом ''Бели дуд у Белом Блату'' сврстава се у значајно природно добро, односно 

природно добро III категорије. 

Стабло ''Белог дуда у Белом Блату'' стављено је под заштиту ради очувања 

вредног примерка ове врсте, стогодишње старости и импозантних дендрометријских 

карактеристика. Споменик природе ''Бели дуд у Белом Блату'' налази се у насељу Бело 

Блато, у улици Иве Лоле Рибара испред куће број 17 на подручју града Зрењанина, на 

деловима кат. парц. бр. 252 и 178  КО Бело Блато, површине 78,50 m². Границу 

Споменика природе ''Бели дуд у Белом Блату'' чини пројекција крошње дуда на земљу 

чији је пречник 10,00м, при чему је центар замишљеног круга његово дебло. Заштитну 

зону представља прстен у ширини од 5,00м рачунајући од границе споменика природе 

површине 235,50 m². Дендометријске карактеристике Споменика природе ''Бели дуд у 

Белом Блату'' су: 

1. Висина стабла ..............................    9,00 м 

2. Висина дебла до првих грана ......   2,45 м 

3. Обим дебла ...................................    475 cm       

4. Пречник крошње .............................16,00 м 

5. Старост се процењује на ................120  год. 

  

За Споменик природе ''Бели дуд у Белом Блату'' установљен је режим заштите 

III степена.  

 

3. Храст лужњак  

Стабло храста лужњака (Quercus robur L.) у Зрењанину као Споменик природе 

под именом ''Храст лужњак у Зрењанину'' се сврстава у значајно, природно добро III 

категорије. 

Стабло храста лужњака стављено је под заштиту ради очувања једног од ретко 

вредних појединачних примерака ове врсте на подручју средњег Баната. 

 Оно је велике старости и димензија, витално, високо декоративно, са необично 

формираном крошњом која је симетрична, обрнуто јајастог облика, јаче развијена у 

вршним него у доњим деловима. Споменик природе ''Храст лужњак у Зрењанину'' 

налази се на подручју града Зрењанина, КО Зрењанин I, на кат. парц. бр. 5689, 5683 и 

5690 (на којој се налази стабло), на дворишном делу куће у улици Чарнојевићева број 

33, површине 200,96 m², које је у приватној својини. Границу Споменика природе 
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''Храст лужњак у Зрењанину'' чини пројекција крошња храста на земљу чији је пречник 

16,00м, при чему је центар замишљеног круга његово дебло. 

Дендометријске карактеристикре Споменика природе ''Храст лужњак у 

Зрењанину'' су: 

1. Висина стабла ..............................    21,00 м 

2. Висина дебла до првих грана ......     3,00 м 

3. Обим дебла на прсној висини ......    3,30 м 

4. Пречник крошње ............................. 16,00 м 

5. Старост се процењује на ................ 120  год. 

За Споменик природе ''Храст лужњак у Зрењанину'' установљава се режим 

заштите III степена.  

 

« Бегејска  петља» 

Пресецањем меандра Бегеја и његово претварање у три језера формирана је Јединица 

«Бегејска петља» и састоји ссе од  три језера. 

Језеро 1 ( код Житопродукта )  

Језеро 2 ( а и б код Железничке станице )  

Језеро 3 ( код Суда ).  

 

НАПОМЕНА: Потенцијални пружалац услуга да би аплицирао за ЈНМВ V-2-

22/2020  1.2.1. неопходно је да у периоду од 15. маја до 25. маја 2020. године 

(радним данима понедељак – петак су радни дани у Установи) у времену од 8ч до 

11ч, у пратњи лица Наручиоца (дипл. инж. шум. Мира Дроњак, Руководилац 

Службе заштите, унапређења промовисања и одр-живог развоја заштићеног 

подручја) изврши преглед предмета јавне набавке – споменика природе (у истом 

дану). Као доказ потребно је попунити "Потврду о извршеном увиду" уз потпис и 

печат Наручиоца и Пружаоца услуга. Она чини саставни део ове конкурсне 

документације и налази се у "Осталим обрасцима XI". 
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VIII МОДЕЛ   УГОВОРА 

 

О јавној набавци мале вредности број: V-2-22/2020  1.2.1.  

одржавање заштићених подручја - споменика природе у Зрењанину. 

Закључен између:  

  

1. НАРУЧИОЦА: Установа „Резервати природе“ Зрењанин, Војводе Петра 

Бојовића 2, 23000 Зрењанин, кога заступа  директор др Дејан Јованов (у даљем 

тексту:  Наручилац) Матични број: 08965749  ПИБ: 109846467 

 

                      и 

 

      2а.   ИСПОРУЧИЛАЦ Услуга- ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА  (попунити за случај 

самосталне понуде):  

         Понуђач ____________________________________________________ кога 

заступа _____________________________________  

                 (у даљем тексту Понуђач-испоручилац добара- добављач ) 

           Матични број ____________  ПИБ _________ 

     

    2б.  ИСПОРУЧИЛАЦ Услуга – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА  (попунити само за 

случај заједничке  понуде) 
         Уколико је друга уговорна страна извршилац услуге група понуђача (заједничка 

понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача, без обзира ко је од 

чланова овлашћен да на крају потпише уговор. 

 

 1.члан   ___________________________________________________________ 

 

           Матични број _____________  ПИБ _____________ 

  

2.члан   ___________________________________________________________ 

 

           Матични број _____________  ПИБ _____________  

  

 Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити носилац посла 

 

   _________________________________________________________________________     

                                                                                      

Даље навести овлашћено лице које заступа  тог члана понуђача  

 

_________________________________________________________________________  

 

 

   Уговорне стране споразумеле су се даље како следи: 

 

Члан 1. 

          Уговорне стране претходно констатују да је Одлуком Наручиоца бр. V-2-

22/2020-781 oд  15.05.2020. године покренут поступак јавне набавке мале вредности 

број: V-2-22/2020 1.2.1. одржавање заштићених подручја - споменика природе у 

Зрењанину. 
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Уговорне стране такође претходно констатују да је по позиву за подношење 

понуда за јавну набавку наведену у ст. 1. овог члана, Пружалац услуга (навешће се у 

уговору) понудио економски најповољнију понуду за предметну јавну набавку. 

                                                        

Члан 2. 

Предмет овог уговора је за јавну набавку мале вредности број: V-2-22/2020 

1.2.1.  одржавање заштићених подручја - споменика природе у Зрењанину а у 

свему према техничкој спецификацији и прихваћеној понуди Пружаоца услуга (у 

уговору ће се навести број и датум понуде понуђача), која је заведена код Наручиоца 

под бројем (навешће се у уговору), која чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 

Испоручилац услуга  се обавезује да за потребе Наручиоца у свему према 

техничкој спецификацији из конкурсне документације деловодни бр. V-2-22/2020 1.2.1. 

и понуди Пружаоца услуга заведенoj код Наручиоца под бројем (навешће се у 

уговору), који чине саставни део уговора пружи услуге у периоду од закључивања 

уговора до јануара 2021. године како је дефинисано радним налогом од стране 

Наручиоца. 

 

Члан 4. 

  Укупна уговорена цена пружања услуга предмета јавне набавке из члана 3. овог 

уговора износи динара:  

Укупни износ без ПДВ-а __________________________,  

словима ___________________________________________________________________ 

Износ 10% ПДВ-а ___________________________________, 

словима ___________________________________________________________________  

Укупни износ са ПДВ-ом __________________________,  

словима ___________________________________________________________________  
 

 Уговорне стране сагласно констатују да ће Наручилац  сваког месеца, након 

верификације радних налога  (од стране стручног лица - Наручиоца)  и пријема 

фактуре не дуже од 60 дана извршити плаћање. 

 

Члан 5. 

 Наручилац (стручно лице) ће сваког месеца издавати радне налоге са 

дефинисаним задатцима (путем мејла,  факса или лично) Пружаоцу услуга.  

 Пружалац услуга ће по пријему радног налога, приступити истога дана осим ако 

 Наручилац није другачије дефинисао извођењу наведених услуга/радова. 

 

        Члан 6. 

У случају проглашења ванредне ситуације и/или елементaране непогоде, 

Наручилац има право да захтева од Пружаоца услуга извођење посебних услуга/радова 

који нису дефинисани конкурсном документацијом. 

 

                                                                    Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису 

регулисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим 

односима.  
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                Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати мирним 

путем, у супротном, уговарају надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину.  

                                                                             

 

Члан  8. 

             Овај уговор је сачињен  у 4 истоветна примерака, од којих по 2 примерка 

задржава свака уговорна страна. Уговор се потписује на годину дана. 

 

 

Члан 9. 
Уговорне стране потврђују да су уговор прочитале и разумеле, да преузимају 

права и обавезе из овог уговора и у знак његовог прихватања потписују га својеручно.  

 

 

 

 

 

       

    НАРУЧИЛАЦ                                                                    ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА      

                                                                                                               

___________________________                                           __________________________        

 

 Напомена: 

Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава 

овлашћено лице понуђача     

 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава       

овлашћено лице понуђача 

 Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује 

и оверава  носилац посла.                  

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Страна  38 од 47 

 

ОБРАЗАЦ  

IX  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Врста трошкова: 

За израду узорака или модела. 

За прибављања средстава обезбеђења 

Редни 

број 
НАЗИВ ТРОШКОВА ВРЕДНОСТ са ПДВ 

   

   

   

   

   

   

УКУПНО са ПДВ:  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од  наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) 

Aко је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, понуђач може тражити од  наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 3. 

ЗЈН) за израде узорака или модела, ако су израђени у складу са спецификацијом 

наручиоца као и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под   условом да је 

понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди. 

 

  НАПОМЕНА:  

- понуђач доставља попуњен, потписан и оверен  овај образац уз понуду, 

уколико је имао  наведену врсту трошкова. 

- Уколико није имао наведену врсту трошкова, понуђач  достављав непопуњен, 

потписан и оверен образац. 

 

          ___________________                                  ____________________________ 

               (место и датум)                                       (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  

                                                                                

                                                              М.П                  ________________________ 

                                                                                        (Потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена 

-Ако понуду подноси понуђач самостално  образац потписује и оверава  сам понуђач –      

његово овлашћено лице 

-Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава  сам 

понуђач –његово овлашћено лице 

 - Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и оверава  

овлашћени члан групе понуђача–његово овлашћено лице. 
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ОБРАЗАЦ 

 

X  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

 

 У складу са члановима 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12),  

 

____________________________________________________ даје: 

                            (Назив понуђача) 

 

 

 

ИЗЈАВА  О 

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

у поступку јавне набавке – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА  поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

  

 

                               ПОНУЂАЧ: 

          ___________________                               

    ____________________________ 

               (датум)                                        

                                                              М.П                   

 

 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције 

чл.27.ЗЈН. 

                                      

 

                                                                                                                 

 

 Напомена 

- Ако понуду подноси понуђач самостално  образац потписује и оверава сам понуђач –

његово овлашћено лице 

 -Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава сам 

понуђач –његово овлашћено лице и то у своје име и име својих подизвођача. 

 - Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и оверава  

овлашћени члан групе понуђача–његово овлашћено лице у име свих чланова групе 

понуђача. 
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                                               XI       ОСТАЛИ ОБРАСЦИ 

                                                                                                                             

 

ОБРАЗАЦ  1 

 

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ  ЗА ПОНУЂАЧА 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 124/12), заступник понуђача даје следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ 

ИЗ ЧЛАНА 75.став 1. тачка 1 до 4 обавезних услова. 

  

 

 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у својству 

понуђача испуњавам све  услове за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности 

број: V-2-22/2020 1.2.1. одржавање заштићених подручја - споменика природе у 

Зрењанину у складу са чланом 75. став 1 тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12),  и ове конкурсне документације. 

  

 

     

  

Доказ доставља понуђач када доставља самосталну понуду и у ситуацији када 

доставља понуду са подизвођачем 

 

 

 

                               ПОНУЂАЧ: 

          ___________________                                  ____________________________ 

               (место и датум)                                       (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  

                                                                                

                                                              М.П                  ________________________ 

                                                                                        (Потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена.  Ову изјаву потписује понуђач-овлашћено лице, уколико понуду подноси 

самостално  или са подизвођачем.  
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ОБРАЗАЦ  2 

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ  ЗА  ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 124/12), заступник подизвођача даје следећу 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ 

из члана 75. став 1. тачка 1 до 4 обавезних услова  

 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да као 

подизвођач испуњавам све  услове за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности  

број: V-2-22/2020 1.2.1. одржавање заштићених подручја - споменика природе у 

Зрењанину у складу са чланом 75. став 1 тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12),  и ове конкурсне документације. 

 

   

 

   

 

 

 

                                                                                               ПОДИЗВОЂАЧ 

          ___________________                                  ____________________________ 

               (место и датум)                                       (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  

                                                                                

                                                              М.П                  ________________________ 

                                                                                        (Потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена.   

Ову изјаву потписује  подизвођач. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача образац копирати за сваког 

подизвођача и поступити на исти начин. 



 
 
 

 

Страна  42 од 47 

 

                                                                

                       ОБРАЗАЦ  3  

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ 

ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 124/12), заступник члана групе понуђача даје следећу 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ 

                                ИЗ ЧЛАНА 75.став 1.тачка 1 до 4 обавезних услова  

 

 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у својству 

понуђача-члана групе понуђача испуњавам све  услове за учешће у поступку   јавне 

набавке мале вредности број: V-2-22/2020 1.2.1. одржавање заштићених подручја - 

споменика природе у Зрењанину у складу са чланом 75. став 1 тачка 1 до 4 Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), и ове конкурсне 

документације.  

 

 

 

 

                               ЧЛАН ГРУПЕ: 

          ___________________                                  ____________________________ 

               (место и датум)                                       (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  

                                                                                

                                                              М.П                  ________________________ 

                                                                                        (Потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена.   

Ову изјаву потписује члан групе понуђача који је представник групе. 

Образац копирати за сваког члана групе понуђача и поступити на исти начин. 
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  ОБРАЗАЦ  4                                                                                    

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ 

О ПОШТОВАЊУ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА 

 

 

 

      На основу чл.75. став 2 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12), заступник понуђача даје следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Да је при састављању понуде поштована обавеза које произилази из важећих 

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

да понуђач гарантује да је ималац права интектуалне својине 

 

 

 

 

                                                                        ПОНУЂАЧ: 

          ___________________                                  ____________________________ 

               (место и датум)                                       (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  

                                                                                

                                                              М.П                  ________________________ 

                                                                                        (Потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена 

-Ако понуду подноси понуђач самостално  образац потписује и оверава сам понуђач –

његово овлашћено лице 

 -Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава сам 

понуђач –његово овлашћено лице  

- Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и оверава  

овлашћени члан групе понуђача–његово овлашћено лице  
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ОБРАЗАЦ  5 

 

 

ИСКАЗ О ПОНУЂАЧЕВИМ УКУПНИМ ПРИХОДИМА ПРУЖАЊА УСЛУГА  

КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. V-2-22/2020 1.2.1. ЗА ПРЕТХОДНЕ 

ТРИ ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

Приход за обрачунске године 2017. 2018. и 2019._________________________________ 

 

 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у исказу тачни 

и истинити. 

 

 

 

 

 

                Датум                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

_____________________              М. П                     _______________________________ 
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ОБРАЗАЦ  6 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О  ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

 

 

 

 

 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем 

неопходним техничким капацитетом (дефинисаном у конкурсној документацији), 

потребнoм за реализацију јавне набавке чији је предмет услуга, за јавну набавку мале 

вредности број: V-2-22/2020 1.2.1. одржавање заштићених подручја - споменика 

природе у Зрењанину 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Датум                                                                                               Понуђач 

 

 

__________________                          М.П                                  ___________________ 
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 ОБРАЗАЦ  7 

 

 

ИЗЈАВА О  КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

 

 

 

 

 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем 

неопходним кадровским капацитетом (дефинисаним у конкурсној документацији) за 

реализацију јавне набавке чији је предмет услуга, за јавну набавку мале вредности 

број: V-2-22/2020 1.2.1. одржавање заштићених подручја - споменика природе у 

Зрењанину 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Датум                                                                                               Понуђач 

 

 

__________________                          М.П                                  ___________________ 
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ОБРАЗАЦ  8 

 

 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ 

 

 

 

 

 

 

 

Дана __________________ ја _________________________________(име и презиме 

Пружаоца услуга) испред _________________________________(назив фирме), 

матични број ____________________, ПИБ _________________________,у пратњи 

дипл. инж. шум. Мире Дроњак, сам обишао/ла предмет набавке – споменике природе и 

уверио у њихово стање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       За пружаоца Услуга                   За Наручиоца 

 

__________________________М.П.                      ________________________М.П. 

 

 

 

 

 


