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гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 122-404-171/2017-01
од 06.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 122-404171/2017-02 од 06.07.2017. године припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 2/2017 је услуга – складиштења, чувања и обнављања меркантилне
пшенице и меркантилног кукуруза.
Назив и ознака из општег речника набавки је ОРН: 63122000-0 услуге складиштења.
2. Партије
Јавна набавка је обликована по партијама, и то:
Ознака из општег речника набавке за све партије ОРН: 63122000-0 услуге складиштења.
ПАРТИЈЕ ЗА УСЛУГУ СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ
Партија 1 - јужнобачки округ
Партија 2 - севернобачки округ
Партија 3 - средњебанатски округ
Партија 4 - сремски округ 1
Партија 5 - сремски округ 2
ПАРТИЈЕ ЗА УСЛУГУ СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА
Партија 6 - севернобачки округ
Партија 7 - средњебанатски округ
Партија 8 - сремски округ

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста услуге:
Услуга складиштења, чувања и обнављања меркантилне пшенице и/или меркантилног кукуруза
власништво Дирекције за робне резерве АП Војводине у складишном простору типа силос, који
се налази на територији АП Војводине.
2. Количина и опис услуга:
Предмет ове набавке је услуга складиштења чувања и обнављања, односно пријема и испоруке
меркантилне пшенице и/или меркантилног кукуруза у складу са писаним налогом Наручиоца.
Предметна јавна набавка садржи ПОВЕРЉИВЕ ПОДАТКЕ, које наручилац ставља на
располагање.
Подаци о количинама и размештају робних резерви су поверљиви, с обзиром да ти подаци
представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.
Понуђач може преузети поверљиве податке уз достављање овлашћења потписаног овереног
печатом од стране овлашћеног лица понуђача и изјаве о поверљивости података, Образац XIX
Конкурсне документације, на адреси: Дирекција за робне резерве АП Војводине, Бул. Михајла
Пупина бр. 25, Нови Сад, канцеларија број 18.
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НАПОМЕНА: ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЗА КОЛИЧИНЕ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ СКЛАДИШТЕЊА, А НАЛАЗЕ
СЕ НА СТАЊУ ВАН ЊЕГОВОГ СИЛОСА ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ДА О СВОМ ТРОШКУ ИЗВРШИ
ПРЕЛОКАЦИЈУ ПО ПИСМЕНОМ НАЛОГУ НАРУЧИОЦА.
Опис услуге :
- Обавеза складиштара је да меркантилну пшеницу и/или меркантилни кукуруз које је примио
на чување за рачун Дирекције, складишти и чува у свом силосу у складу са техничко
технолошким условима за дугорочно чување и да у складу са тим врши обнављање ради
очувања квалитета и количине. Складиштар у сваком тренутку мора на стању да има количину
предметног жита која одговара књиговодственој евиденцији Дирекције.
- Складиштар се обавезује да меркантилну пшеницу и/или меркантилни кукуруз складишти у
посебно одвојеним сило-ћелијама са ознаком „роба Дирекције за робне резерве АП
Војводине“
- Складиштар је дужан да у процесу складиштења, од пријема до испоруке меркантилне
пшенице и /или меркантилног кукуруза о свом трошку предузме све техничко технолошке и
организaционе мере, као и мере заштите ради сузбијања складишних штеточина дезинсекцијафумигација, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитака.
-Складиштар у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету меркантилне
пшенице и /или меркантилног кукуруза као и губитак, мањак, квар и друге штете и исте падају
на његов терет ;
- Ускладиштава/искладиштава меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз, сачињава
одговарајућу документацију по извршеним радњама и исту доставља Дирекцији и др.;
- Складиштар је дужан да осигура робе у силосу (од пожара, елементарних непогода, крађе)
У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеној роби у власништву Дирекције,
Складиштар је обавезан да у име Дирекције пријави и доказује околности и чињенице при
којима је штета настала;
- Складиштар ускладиштену меркантилну пшеницу и /или меркантилни кукуруз у својим
пословним књигама води на ванбилансној евиденцији као робу власништво Дирекције за
робне резерве АП Војводине.
- Складиштар врши годишњи попис меркантилне пшенице и/или меркантилног кукуруза,
власништво Дирекције у складишту, све у складу са важећим законским и подзаконским
прописима који се односе на наведене активности;
3. Рок извршења: услуга складиштења, чувања и обнављања се уговара у трајању од 2 (две)
године, а у складу са расположивим средствима предвиђеном Покрајинском скупштинском
одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за текућу годину. Средства за наредну годину биће
обезбеђена Финансијским планом Дирекције, односно Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету АП Војводине за 2018. односно 2019. годину.
4. Начин, место и рок извршења услуга:
Место извршења: локација на којој се налази силос у коме се ускладиштава, чува и обнавља
меркантилна пшеница и меркантилни кукуруз власништво Дирекције.
Начин извршења: по писаном налогу Дирекције прима, складишти, обнавља и испоручује
меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз у року означеном на налогу и доставља
документацију о извршеним услугама у року од 3 (три) дана од дана извршења услуге.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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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
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:
Р.
бр

1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач.
1) ЗЈН), односно да је
понуђач регистрован за
обављање одговарајуће
делатности-складиштење

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
(Напомена: уколико у Агенцији за привредне регистре није
регистрована као претежна делатност складиштење, доставити
други документ у коме је предвиђена као делатност
складиштење – Статут или уговор о оснивању Д.О.О.).
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно Уверењe Основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;

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) ЗЈН);

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник подносиоца пријаве није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
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дужан је да достави доказ за сваког од њих.

3.

4.

5.

/
Да је измирио доспеле
порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са
прописима Републике
Србије или стране државе
када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих
прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима
рада, заштити животне
средине, као и да нема
забрану обављања
делатности која је на снази
у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Предузетници:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
/
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се подносилац пријаве налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве је дат у
конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 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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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.
бр
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1. Да понуђач у периоду од 6 месеци (од
13.01.2017. до 13.07.2017. године) пре
Доказ 1. Додатних
објављивања Позива није имао ниједан достављањем
дан неликвидности.
Потврде
НБС-а
о

2. Да је понуђач за претходне три
пословне године (2014., 2015. и 2016.
годину) имао укупне приходе од
најмање 15.000.000,00 динара.

услова

доказује

броју
дана
неликвидности (од 13.01.2017. до
13.07.2017. године) која мора бити
издата после дана објављивања
позива.
Потврду издаје: НАРОДНА БАНКА
СРБИЈЕ, Дирекција за регистре и
принудну
наплату,
Одељење
за
принудну наплату,
Одсек за пријем основа и налога
принудне наплате, Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000
Крагујевац
Потврда се може наручити електронски,
слањем захтева са потребним подацима
о фирми и исказом која се потврда
жели.
Адреса: sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
zahtevzapotvrde@nbs.rs, с тим да
понуђач није у обавези да доставља
овај доказ уколико су подаци јавно
доступни
на
интернет
страници
Народне банке Србије). ПОНУЂАЧ
МОЖЕ ДА НА ОБРАСЦУ ПОНУДЕ
НАВЕДЕ
ИНТЕРНЕТ
АДРЕСУ
ГДЕ
НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ДА ИЗВРШИ УВИД У
ТРАЖЕНИ ПОДАТАК.
Доказ 2.
Додатних услова доказује
достављањем
за правно лице:
Биланс стања и успеха за 2014., 2015. и 2016
годину.
за предузетнике:
Потврда о промету код пословне банке за
2014., 2015. и 2016. годину.
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2.

-

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
да је понуђач за претходне три
- Попуњен, потписан и печатом оверен
пословне године (2014., 2015. и 2016.
образац Референт листе (Образац
годину) извршио услуге складиштења,
XVII и XVII-а Конкурсне
чувања и обнављања меркантилне
документације).
пшенице и/или меркантилног кукуруза
у укупној вредности од најмање
1.000.000,00 динара са ПДВ-ом

3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ 1: Изјава о техничком капацитету
складишта попуњена, потписана и печатом
-да понуђач у сопственом власништву има
оверена којом понуђач потврђује да
исправан и одговарајући грађевински
располаже
захтеваним
техничким
складишни простор типа силос (бетонски или
капацитетом
(Образац XV Конкурсне
метални), уз могућност одвојеног смештаја,
документације).
груписања и елевирања меркантилне пшенице
- Доказ 2: Фотографија складишта, извод из
и/или меркантилног кукуруза, минималног
листа непокретности као доказ о власништву
капацитета 2.000 тона, са опремом
за силос као и извод из теретног листа
(дефинисаном у Обрасцу изјаве о техничким
(копије) за силос витални објекат и друго у
карактеристикама складишта тачка 7) и 8), као
власништву Понуђача на коме се може
и опремом за испитивање квалитета или имати
извршити упис хипотеке.
закључен уговор са акредитованом контролном
Доказ не може бити старији од месец дана
кућом за контролу квалитета и квантитета
пре отварања понуда;
пољопривредних производа (поглавље XV
Образац изјаве о техничким карактеристикама
-Доказ 3: Копија процене судског вештака,
складишта тачка 9) или 10).
тржишне
и
грађевинске
вредности
-Понуђач мора бити у могућности да изврши
непокретне
имовине
у
власништву
упис хипотеке на силосу или другом виталном
Понуђача;
објекту у власништву, или да достави гаранцију
Доказ не може бити старији од једне
банке као средство обезбеђења извршења
године пре отварања понуда;
уговора;

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ:
Изјава
понуђача
попуњена,
потписана и печатом оверена, којом
-минимум 1 (једно) запослено лице са VII-1
потврђује
да
располаже
довољним
степеном стручне спреме пољопривредне
кадровским капацитетом о кључном
технолошке струке или друге;
техничком особљу и другим експертима који
раде за понуђача, који ће бити одговорни за
- минимум 1 (једно) запослено лице са
извршење уговора као и о лицима
средњом стручном спремом – магационер
одговорним за контролу квалитета (Образац
задужен за залихе.
XVI Конкурсне документације).
Понуђач уз изјаву доставља и копије обрасца
Напомена: неопходно је да сви извршиоци
М пријаве или други одговарајући образац
буду у радном односу.
из којег се види да су запослена лица
пријављена на пензиjско осигурање, за
сваког запосленог појединачно.
Напомена: неопходно је да сви извршиоци
буду у радном односу.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси самостално
или са подизвођачима, док група понуђача додатни услов финансијски капацитет испуњава
заједно, а технички капацитет, кадровски, пословни капацитет и остале додатне услове мора
да испуни сваки члан из групе понуђача.
Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем обавезних и додатних доказа наведних у табеларном приказу.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН, а од
додатних услова заједно испуњавају финансијски капацитет, а технички капацитет, кадровски и
пословни капацитет мора да испуни сваки члан из групе понуђача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, нису
дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова из члана 75.
став 1. тачка 1)-4) јер је регистар понуђача јавно доступан на интернет страници, већ могу
доставити Решење о упису у регистар понуђача.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 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.
На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у Регистар понуђача није
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75.
став 1. тачка 1. ЗЈН), односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато
што не садржи доказе одређене ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је Понуђач навео
у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има
обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај
начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН.
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НАПОМЕНА за лице уписано у Регистру понуђача: уколико у Агенцији за привредне регистре
није регистрована као претежна делатност складиштење, доставити други документ у коме је
предвиђена као делатност складиштење – Статут или уговор о оснивању Д.О.О. (Услов из чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона).
Регистар понуђача је доступан на интернет страници организације надлежне за регистрацију
привредних субјеката.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени
докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Образац изјаве чини саставни
део Конкурсне документације и дат је у делу XVIII Конкурсне документације.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 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.
Понуђач који подноси понуде за више партија, доказе о испуњавању услова из члана 75. став 1.
тачке од 1) до 4) ЗЈН, доставља само уз прву партију за коју подноси понуду, односно исте не
мора да достави уз понуду коју подноси за другу партију у којој учествују.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се јединична цена услуге складиштења
изражена у обрасцу понуде.
Критеријум за доделу уговора је исти за све партије.
2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.
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Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ:

1)Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује
испуњеност услова (Глава IV Конкурсне документације);
2) Образац изјаве понуђача о партијама за које подноси понуду (попуњен, печатом оверен и
потписан образац);
3) Образац понуде - (попуњен, потписан и печатом оверен образац);
(Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно је доставити образац понуде за
сваку партију посебно);
4) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке (попуњен, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача);
5) Образац структуре цене са упутством како да се попуни- попуњен, потписан и печатом
оверен;
(Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно је доставити образац структуре
цене за сваку партију посебно);
6) Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде, захтев за регистрацију меница
оверен од пословне банке, менично овлашћење- писмо, картон депонованих потписа; које се
подноси уз понуду- попуњен, потписан и печатом оверен (Уколико понуђач доставља понуду за
више партија потребно је доставити менице за сваку партију посебно).
7) Образац трошкова припреме понуде –(попуњен, потписан и печатом оверен образац);
8) Образац изјаве о независној понуди- –(попуњен, потписан и печатом оверен образац);;
9) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона- –(попуњен, потписан и
печатом оверен образац);;
10) Образац изјаве о техничким карактеристикама складишта-–(попуњен, потписан и печатом
оверен образац);
(Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно је доставити образац изјаве о
техничким карактеристикама за сваку партију посебно);
11) Образац изјава о кључно техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача,
који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за квалитет -–
(попуњен, потписан и печатом оверен образац);
(Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно је доставити образац изјаве о
кључно техничком особљу за сваку партију посебно);
12) Референтна листа понуђача-( попуњена, потписана и печатом оверена);
13) Потврда референтног наручиоца- (попуњена, потписана и печатом оверена);
14) Изјава понуђача по члану 79. став 9. ЗЈН –( попуњен, потписан и печатом оверена);
15) Образац изјаве о поверљивости података- –(попуњен, потписан и печатом оверен образац);
16) Образац изјаве о прелокацији (Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно
је доставити образац за сваку партију посебно);
17) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
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(Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно је доставити модел уговора за
сваку партију посебно);
Понуђач који подноси понуде за обе партије, доказе о испуњавању услова из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) ЗЈН, доставља само уз прву партију за коју подноси понуду, односно исте не мора
да достави уз понуду коју подноси за другу партију у којој учествује. (Уколико понуђач доставља
понуду за више партија потребно је доставити модел уговора за сваку партију посебно);
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈАМА ЗА КОЈЕ ПОДНОСИ ПОНУДУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПР-а)
Пословно име:
Скраћено пословно
име:
Правна форма:
Седиште:
Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈАМА ЗА КОЈЕ ПОДНОСИ ПОНУДУ

Изјављујем/о да у отвореном поступку јавне набавке услуге складишења меркантилне
пшенице и меркантилног кукуруза обликоване по партијама ЈН ОП БР 2 / 2017, објављене на
Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и
интернет страници наручиоца подносим/о понуду за:
ПАРТИЈЕ ЗА УСЛУГУ СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ
Партија 1 - јужнобачки округ
Партија 2 - севернобачки округ
Партија 3 - средњебанатски округ
Партија 4 -сремски округ 1
Партија 5 - сремски округ 2
ПАРТИЈЕ ЗА УСЛУГУ СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА
Партија 6 - севернобачки округ
Партија 7 - средњебанатски округ
Партија 8 - сремски округ
(ЗАОКРУЖИТИ БРОЈ ПАРТИЈЕ/А ЗА КОЈЕ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ)
Место:

М.П.

Понуђач

Датум:
________________
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ОБРАСЦИ ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ
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VIIIа ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ____________ од ____________ за јавну набавку услуге складиштења меркантилне
пшенице, ЈН ОП број 2 / 2017 ПАРТИЈА ___.
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
Понуђач је уписан у Регистру понуђача
( заокружити одговарајуће)

да

не

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:
Подизвођач је уписан у Регистру
понуђача ( заокружити одговарајуће)

2)

да

не

да

не

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:
Подизвођач је уписан у Регистру
понуђача ( заокружити одговарајуће)

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:
Учесник у заједничкој понуди је уписан у
Регистру понуђача ( заокружити)

2)

да

не

да

не

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Учесник у заједничкој понуди је уписан у
Регистру понуђача ( заокружити )

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Учесник у заједничкој понуди је уписан у
да
не
Регистру понуђача
( заокружити одговарајуће)
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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4а/а СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу се обавезују на извршење ЈН ОП бр. 2 /2017, а
који садржи:
1) Навести податке о члану Групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
(попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрацсе из конкурсне документације) и који ће
заступати Групу понуђача пред наручиоцем:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Понуђачи из Групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Место и датум
__________________

М.П.
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
________________________
(потпис овлашћеног лица)
________________________
(потпис овлашћеног лица)
________________________
(потпис овлашћеног лица)
________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: „4а Споразум“ попуњавају, потписују и печатом оверавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду и то сви чланови из Групе понуђача
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: јавна набавкa услуге складиштења меркантилне пшенице, ЈН
ОП број 2 / 2017 ПАРТИЈА ___

1.
2.

УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ СА ПДВ

Рок и начин плаћања:
Минимални рок плаћања је 8, а максималан је 45
календарских дана, а у складу са Законом о
роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр.
119/2012, 68/2015), од дана достављања Дирекцији
документације.
Рок важења понуде: минимум 30 дана од дана
отварања понуде
Напомена: Уноси се укупна вредност услуге 3+4+5 из Обрасца структуре цена датог у
Конкурсној документацији на страни 21/75.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

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

УСЛУГА

1.

2.

3.

4.

5.

Накнада за
складиштење, чување и
одржавање количине
на месечном нивоу
2017-2019
Накнада за
складиштење, чување и
одржавање количине
на месечном нивоу
2018-2019
Вредност услуге за
складиштење, чување
за 24 месеца износи
(2017-2019)
Вредност услуге за
складиштење, чување
за 15 месеци износи
(2018-2019)
Накнада за истовар
пшенице у силос на
понуђену количину / за
отпрему из силоса на
понуђену количину

Понуђена
количина за
складиштење,
чување и
обнављање/т

Јединична
цена дин/т
без ПДВ-а

Јединична
цена дин/т
са ПДВ-ом

Укупно за
понуђену
количину
динара без
ПДВ

Укупно за
понуђену
количину
динара са
ПДВ

I

II

III

IV

V

/

/

/

/

/

/

УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ ЗБИР РЕДОВА 3+4+5
Напомена: Понуда понуђача која има већу цену од 94,00 д/т без ПДВ-а за складиштење,
чување и одржавање количине и квалитета на месечном нивоу и 47,00 д/т за истовар и
уношење пшенице у силос односно отпрему пшенице из силоса, сматраће се неприхватљивом.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене за сваку партију за коју подноси понуду на
следећи начин:
 у ред 1. уписати количину која се нуди на чување за период 2017-2019 година,
јединична цена без ПДВ-а, са ПДВ-ом и укупну цену за понуђену количину, на месечном
нивоу;
 у ред 2. уписати количину која се нуди на чување за период 2018-2019 година,
јединична цена без ПДВ-а, са ПДВ-ом и укупну цену за понуђену количину, на месечном
нивоу;
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у ред 3. уписати укупну вредност услуге складиштења, чувања и обнављања за период
од 24 месеца (2017-2019. година) на понуђену количину (вредност из реда 1. колоне IV
пута 24 месеца без ПДВ, односно вредност из реда 1. колоне V пута 24 месеца са ПДВом);
у ред 4. уписати укупну вредност услуге складиштења, чувања и обнављања за период
од 15 месеци ( 2018-2019. година) на понуђену количину (вредност из реда 2. колоне IV
пута 15 месеци без ПДВ, односно вредност из реда 2. колоне V пута 15 месеци са ПДВом);
у ред 5. уписати накнаду за пријем/ отпрему, јединичну цену дин/т на укупно
понуђену количину без и са ПДВ-ом и укупно за понуђену количину
Свега вредност понуде износи за понуђену количину збир редова 3+4+5 без ПДВ-а
колона IV, а са ПДВ-ом у колону V.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Xа ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Напомена: Као средство обезбеђења за озбиљност понуде Понуђач је дужан да уз понуду
достави:
- 2 (две) бланко соло менице;
- Копију захтева за регистрацију меница, оверен од стране пословне банке;
- Копију депо картона;
- Менично овлашћење за озбиљност понуде дато на обрасцу меничног овлашћења за
озбиљност понуде.
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89,
„Сл. лист СРЈ“ БР. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна повеља) Понуђач предаје
ДУЖНИК:_______________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ: ________________________________
ПИБ: _____________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН :________________________
(БАНКА) ________________________
ИЗДАЈЕ :
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА
КОРИСНИК/ПОВЕРИЛАЦ: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Дирекција за
робне резерве АП Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 (у даљем тексту:
Дирекција)
Матични број: 08784922, ПИБ: 103547671, текући рачун: ______________________________
Менични дужник предаје Меничном повериоцу 2 (две) бланко, соло менице серијских бројева
:____________________________________ које су безусловне, плативе на први позив и без
додатних услова за исплату.
Менице и менично овлашћење/писмо се издају као средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде у отвореном поступку јавне набавке услуга – складиштења меркантилне
пшенице ЈН ОП бр. 2 / 2017, Партија бр. ____, за коју је менични дужник поднео Понуду
деловодни број:___________ од _________ 2017. године.
Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком трајања до истека рока важења
понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи
менично
овлашћење/писмо
на
износ
од
___________________________
(словима:__________________________________________) што представља 10% без пореза од
вредности понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код
тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење/писмо су важећи и у случају да у току рока важења понуде
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима
са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет.
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања
овлашћења:

М.П. _________________________
Потпис овлашћеног лица
Меничног дужника
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XI-а МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ број: 1,2,3,4 и 5
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде
додељен уговор о јавној набавци.
Модел уговора понуђач попуњава, оверава и доставља уз понуду.
Уколико Понуђач доставља понуде за више партија, модел уговора мора копирати и за сваку
партију заокружити број на коју се односи и уписати количину и вредност из своје понуде
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи
УГОВОР О СКЛАДИШТЕЊУ, ЧУВАЊУ И ОБНАВЉАЊУ
МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ
ЈН ОП БР. 2 / 2017
Закључен између
1. Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине са седиштем у Новом
Саду, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 25, рачун извршења буџета АП Војводине 84030640-67, матични број: 08784922, порески идентификациони број: 103547671,
телефон: 021/425-457, телефакс: 021/425-456, коју заступа директор Радован Дурутовић
(у даљем тексту: Дирекција као Наручилац), и
2. ''______________________'' са седиштем у_____________, ул. ________________
број:____, текући рачун_________ __________банка, матични број: __________ порески
идентификациони
број:
________________,
телефон:
_________,
телефакс:_____________ коју заступа, директор (у даљем тексту: Складиштар)
и
..........................................................
са седиштем у ...................................., улица ..........................................., ПИБ: ...............
......................., Матични број: ........................................, Број рачуна: ..............................
Назив банке:....................................., Телефон: ..............................., Телефакс:.................
Кога заступа ......................................, (у даљем тексту:......................................),
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(попунити уколико Понуђач наступа са групом понуђача)
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Члан ____.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора
_________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ____________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од
укупно уговорене вредности.
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и

то

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Наручилац, на основу Одлуке о покретању поступка број: 122-404-1712017-01 од
06.07.2017. године и позива за подношење понуда, спровео јавну набавку отворени
поступак обликован по партијама 1, 2 , 3, 4 и 5, 6, 7 и 8, број: ЈН ОП бр. 2/2017;
- Да је Понуђач_____________, са седиштем у ____________, ул. ___________број:__,
доставио Понуду број _______од_______.2017. године, која се налази у прилогу и
саставни је део овог уговора;
- Да Понуда број ______ од ______2017. године од понуђача у потпуности одговара
спецификацији из Конкурсне документације, која се налази у прилогу;
- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: __________ од
___________ године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача
______________, са седиштем у ______________, ул. ______________.
(наведене констатације попуњава Наручилац)
Члан 2.
Предмет овог Уговора је набавка услуге складиштења, чувања и обнављања меркантилне
пшенице.
Складиштар се обавезује да складишти, чува и обнавља _______ т меркантилне пшенице
(укупно понуђена количина из Обрасца понуде), власништво Дирекције за робне резерве АП
Војводине, у сопственом силосу.
Напомена: Подаци о количини и вредности меркантилне пшенице су поверљиви и из тог
разлога не могу бити јавно објављени у моделу уговора.
Понуђач може преузети поверљиве податке, уз достављање овлашћења потписаног од
стране овлашћеног лица и овереног печатом понуђача и изјаве о поверљивости података
(образац дат у конкурсној документацији), на адреси: Дирекција за робне резерве АП
Војводине, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад, канцеларија бр.18.)
Члан 3.

(ОПЦИОНИ ЧЛАН)
Количина меркантилне пшенице ________________ т одговара усаглашеним
књиговодственим евиденцијама Дирекције и Складиштара, на дан потписивања овог
уговора.
Складиштар се обавезује да поред количине меркантилне пшенице из става 1. овог
члана чува и обнавља и количине меркантилне пшенице које накнадно ускладишти по
налогу Дирекције, до количине из члана 2. овог Уговора о чему ће се закључити
посебан анекс уговора.
Наведену количину меркантилне пшенице власништво Дирекције за робне резерве
складиштар попуњава изјавом потписаном под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу.
Напомена: Опција 1. када је меркантилна пшеница власништво Дирекције већ на
стању.
Складиштар се обавезује да прими, чува и обнавља количине меркантилне пшенице
које ускладишти по налогу Дирекције до количине из члана 2. овог Уговора о чему ће
се закључити посебан анекс уговора.
Напомена: Опција 2. када се меркантилна пшеница власништво Дирекције не
налази на стању у моменту закључења овог Уговора.
Члан 4.
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Меркантилна пшеница која је предмет овог уговора је зрела, здрава, без знакова плесни,
страних мириса и укуса, погодна за људску исхрану, незаражена пшеничним болестима и
штеточинама, у свему према прописаном квалитету, сагласно одредбама Правилника о
квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (''Сл.
гласник СРЈ'' бр. 52/95, ''Сл. лист СЦГ'' бр. 56/2003-др. правилник, 4/2004-др. правилник и ''Сл.
гласник РС“ бр. 43/2013-др. правилник)као и општим условима о квалитету утврђеним СРПС-ом
Е.Б1.200 и Е.Б1. 200/I, са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл,
влага макс. 13%, укупне примесе 2% од чега неорганског порекла макс. 0,25%.
Члан 5.
Меркантилна пшеница је у расутом стању, ускладиштена у силосу Складиштара у
________________ (место), ________________ (улица и број).
Напомена: копирати овај став уколико се подноси заједничка понуда, за сваког понуђача из
групе понуђача.
Складиштар се обавезује да меркантилну пшеницу која је предмет овог уговора складишти у
посебно одвојеним сило – ћелијама, са ознаком «роба Дирекције за робне резерве АП
Војводине».
Члан 6.
Пријем меркантилне пшенице у име Дирекције врши Складиштар. О извршеном пријему
сачињава се пријемна документација кога потписују представник испоручиоца и овлашћено
лице Складиштара.
Складиштар је у обавези да по налогу Дирекције прими меркантилну пшеницу, власништво
Дирекције, до количине из члана 2. овог Уговора.
Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги Складиштара.
Квалитативни пријем се врши на основу докумената о извршеној анализи пшеницесертификата издатог од стране акредитоване контролне организације за контролу квалитета и
квантитета пољопривредних производа.
Складиштар је у обавези да изда пријемну документацију (потврду о ускладиштењу и
пријемницу) да је за рачун Дирекције примио меркантилну пшеницу на чување и
складиштење, у којој ће навести ознаку сило-ћелије у којој је смештена и податке о количини и
квалитету у складу са сертификатом издатим од стране акредитоване контролне организације
за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа.
Члан 7.
Складиштар се обавезује да меркантилну пшеницу, коју је примио на чување за рачун
Дирекције, складишти и чува у свом силосу у складу са технолошким захтевима за дугорочно
чување меркантилне пшенице и да врши обнављање пшенице у роковима и на начин који у
потпуности омогућавају очување квалитета пшенице из члана 4. овог уговора.
Складиштар је дужан да писмено обавести Дирекцију о намери обнављања меркантилне
пшенице ради добијања писмене сагласности, уз обавезу да у сваком моменту има на стању
меркантилну пшеницу која одговара књиговодственој евиденцији Дирекције.
Доказ о извршеном обнављању је сертификат о количини и квалитету, издат од стране
акредитоване контролне организације за контролу квалитета и квантитета пољопривредних
производа.
Члан 8.
Складиштар је дужан да у процесу складиштења, од пријема до испоруке меркантилне
пшенице о свом трошку предузме све техничко-технолошке и организационе мере, као и мере
заштите ради сузбијања складишних штеточина (дезинсекција-фумигација). Складиштар мора
да изврши неведене мере како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што
мање губитака.
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Одговорност Складиштара је потпуна и обухвата све промене у количини и квалитету
меркантилне пшенице из члана 2., 3. и 4. овог уговора, као и губитак, мањак, квар и друге
штете.
Члан 9.
Складиштар се обавезује да ускладиштену меркантилну пшеницу у својим пословним књигама
води на ванбилансној евиденцији као пшеницу власништво Дирекције за робне резерве АП
Војводине.
Члан 10.
Осигурање меркантилне пшенице од ризика у складишту је обавеза складиштара.
У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеној пшеници, Складиштар је у обавези да у
име Дирекције пријави и доказује околности и чињенице осигураног случаја.
Члан 11.
Искладиштење и отпрема меркантилне пшенице врши се по изричитом писменом налогу
Дирекције.
Приликом отпреме меркантилне пшенице Складиштар се обавезује да предузме све мере
којима се штите интереси Дирекције као испоручиоца (благовремена израда уредних исправа о
извршеној испоруци и др.).
У извршавању обавеза из става 1. овог члана Складиштар је обавезан да позове примаоца који
је писмено овлашћен да присуствује отпреми меркантилне пшенице и да са њим сачини
записник о отпреми и преузимању. У записник се уносе подаци о називу силоса из којег се
врши отпрема, о врсти, количини и квалитету меркантилне пшенице која се отпрема.
Складиштар се код отпреме меркантилне пшенице по налогу Дирекције обавезује и на
следеће:
1. да отпрему започне најкасније у року од три дана од дана пријема налога
Дирекције и да је заврши у року наведеном у налогу.
2. да Дирекцији достави отпремна документа у року од три дана од дана завршене
отпреме (потврду о искладиштењу, магацински излаз-отпремницу, писмено
овлашћење лица које је примило робу и сл.).
У случају да Складиштар задоцни са отпремом меркантилне пшенице из става 4. тачке 1. овог
члана, обавезан је да плати Дирекцији уговорну казну од 2‰(промила) дневно за сваки дан
закашњења, на вредност пшенице отпремљене након наведеног рока, рачунато по цени на
Продукној берзи у Новом Саду, на дан обрачуна обавезе.
Отпрема и преузимање меркантилне пшенице по налогу Дирекције врши се у кругу складишта
(силоса) Складиштара, где се утврђује количина и квалитет.
Ако у току отпреме и преузимања меркантилне пшенице, између Складиштара и примаоца
одређеног у налогу Дирекције дође до неслагања у погледу квалитета, узима се заједнички
узорак у месту отпреме и предаје на анализу акредитованој контролној организацији за
контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа, које одреди Дирекција, с тим да
резултат анализе обавезује обе стране, а трошкове сноси она страна која их је проузроковала.

Члан 12.
Дирекција се обавезује да Складиштару плаћа извршене услуге на основу фактуре, коју
Складиштар доставља Дирекцији у року од 8 (осам) дана од дана извршене услуге и то:
1. Накнаду за истовар пшенице из возила и уношење у силос ________ д/т без ПДВ-а,
односно ____________ д/т са ПДВ-ом на примљену количину.
Ова накнада обухвата истовар из возила, пријем и вагање, а плаћа се у року од
_________(_____________) дана од дана пријема фактуре и документације о обављеном
пријему (потврда о ускладиштењу, пријемница и сл.).
2. Накнаду за складиштење, чување и одржавање количине, квалитета, месечно
_________ д/т без ПДВ-а, односно ____________ д/т са ПДВ-ом.
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Накнада се обрачунава према стању залиха задњег дана у месецу. Складиштар је у обавези да
Дирекцији уз фактуру достави и потврду о стању залиха на дан фактурисања. Рок за плаћање је
_____ (словима _______________) дана од дана пријема фактуре и потврде у Дирекцију.
У цену накнаде из тачке 2. овог члана, урачунате су све техничко-технолошке мере, као и
мере заштите од складишних штеточина односно ДДД услуге (дезинсекција-фумигација), које
је Складиштар обавезан да предузме ради очувања квалитета и количине ускладиштене
меркантилне пшенице власништво Дирекције.
3. Накнаду за отпрему из силоса по налогу Дирекције ____ д/т без ПДВ-а, односно
____________ д/т са ПДВ-ом на испоручену количину.
Ова накнада обухвата изношење, утовар у возило и вагање, а плаћа се у року од ____ (словима:
_____________) дана од дана пријема фактуре и документације о обављеној отпреми (потврда
о искладиштењу, отпремница, товарни листови, превознице и сл.).
Дирекција нема обавезу плаћања Складиштару накнада из тачке 1. и 3., уколико се испорука
или пријем меркантилне пшенице врши на основу правног посла закљученог између
Дирекције и Складиштара (уговор о натуралној размени, зајму, продаји и сл.).
Максимална вредност услуге складиштења меркантилне пшенице за понуђену количину
износи ____________ динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом за Партију
бр. ___ (укупна вредност из Обрасца понуде),
Члан 13.
Складиштар је у обавези да Дирекцији редовно доставља извештај у којим ћелијама се налази
ускладиштена меркантилна пшеница власништво Дирекције након сваког померања исте (ДДД
услуге дезинсекција-фумигација, елевирање, обнављања) као и о предузетим мерама заштите
од складишних штеточина.
Као доказ о предузетим мерама заштите од складишних штеточина из члана 8. овог уговора,
Складиштар је у обавези да Дирекцији достави и примерак потврде о извршеним ДДД
услугама (дезинсекција-фумигација) ускладиштене меркантилне пшенице, власништво
Дирекције.
Потврда о извршеним ДДД услугама (дезинсекција-фумигација) мора бити потписана и
оверена од стране Складиштара и од стране регистрованог предузећа за ДДД послове, а које
има Решење (овлашћење) надлежног министарства за обављање послова дезинсекцијафумигација.
Члан 14.
Дирекција ће одобрити Складиштару кало за ускладиштену меркантилну пшеницу до 0,3% за
период чувања од 1 (једне) године, под условом да Складиштар изврши обнављање пшенице
из члана 7. овог уговора и о истом достави доказе (обавезан сертификат). Кало се одобрава на
основу писаног захтева од стране складиштара уз достављање наведеног доказа.
Дирекција ће Складиштару одобрити растур до 0,3% на испоручену количину меркантилне
пшенице у превозна средства по налогу Дирекције. Растур се одобрава на основу писаног
захтева од стране Складиштара уз достављање отпремне документације.
У случају правног посла закљученог између Дирекције и Складиштара (уговор о натуралној
размени, зајму, продаји и сл.), растур приликом испоруке се не признаје.

Члан 15.
Складиштар се обавезује да као средство обезебеђења извршења уговорне обавезе , односно
обезбеђења чувања и одржавања количине, квалитета и испоруке меркантилне пшенице за
рачун Дирекције, преда истој:
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 Доказ о упису хипотеке у јавне књиге у корист Дирекције за робне резерве АП
Војводине на непокретној имовини која је у власништву Складиштара (силоси,
витални објекти и сл.), о којој ће се претходно споразумети са Дирекцијом, а у
висини _____________ динара са ПДВ-ом (напомена: не стављати износ
приликом давања понуде), односно у висини тржишне вредности
ускладиштене меркантилне пшенице у моменту ступања на снагу овог уговора
 или гаранцију банке, по моделу Дирекције, чији је бонитет утврдила Народна
банка Србије, на износ од _________ динара са ПДВ-ом, односно у висини
тржишне вредности ускладиштене меркантилне пшенице у моменту закључења
уговора, и
 5 (пет) бланко сопствених меница потписаних, оверених и регистрованих код
пословне банке и фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране
банке, приликом потписивања уговора.
Складиштар се обавезује да доказ о упису хипотеке или гаранцију банке, достави Дирекцији у
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог уговора.
Уколико се у току важења овог уговора промени количина ускладиштене меркантилне
пшенице, Складиштар се обавезује да у року од 30 дана изврши нови упис хипотеке у јавне
књиге у корист Дирекције за робне резерве АП Војводине на непокретној имовини која је у
власништву Складиштара, односно обезбеди нову гаранцију банке, а у висини тржишне
вредности ускладиштене количине.
У случају да Складиштар не достави доказе о упису хипотеке или гаранцију банке у складу са
роковима из овог члана овај уговор се раскида, а Складиштар се обавезује да Дирекцији
надокнади трошкове прелокације меркантилне пшенице, власништво Дирекције.
Напомена: за ускладиштене количине меркантилне пшенице до 100 т као средство
обезбеђења се достављају само бланко соло менице (регистроване код пословне банке).
Члан 16.
Уколико се контролом стања залиха меркантилне пшенице власништво Дирекције, код
Складиштара утврде одређене неправилности у чувању и одржавању квалитета, Дирекција ће:
-престати да признаје накнаду трошкова из члана 12. овог уговора, а Складиштар се
одриче права на накнаду ових трошкова,
-издати налог за премештање меркантилне пшенице о трошку складиштара, ако се
оцени да је угрожена заштита и очување робних резерви и
-предузети друге мере предвиђене законом.
Члан 17.
У случају да Складиштар неовлашћено употреби или отуђи пшеницу коју је примио на чување
или је не испоручи у количини или квалитету из налога Дирекције, поред предузимања мера из
члана 16. овог уговора, Дирекција се овлашћује да на тржишту купи одговарајућу количину
пшенице, одговарајућег квалитета, ради попуне робних резерви и наплати трошкове куповине
и превоза, реализацијом примљених средстава обезбеђења из члана 15. овог уговора,
рачунато по цени пшенице на Продуктној берзи у Новом Саду на дан реализације.

Члан 18.
Складиштар се обавезује да омогући овлашћеним представницима Дирекције или лицима које
она овласти, несметану контролу документације и меркантилне пшенице коју чува за рачун
Дирекције.
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Члан 19.
Складиштар се обавезује да обавља редован годишњи попис имовине у складишту (као и
ванредене пописе на писмени захтев Дирекције), према важећим законским прописима и
писменом упутству Дирекције.
Члан 20.
Уговор се закључује у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права, а ступа на снагу почев од дана истека рока претходног уговора (Опција 1),
односно од дана ускладиштења меркантилне пшенице (Опција 2) .
Уговор се закључује на период од две године од дана закључења овог уговора. Средства за
реализацију овог Уговора обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу
буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (''Службени лист АП Војводине'', бр.
29/2017) и Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2017. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. години, вршиће се до висине одобрених
апропријација за ту намену, а у складу са одобреним кварталним плановима извршења буџета
Аутономне Покрајине Војводине.
За део реализације уговора који се односи на 2018. и 2019. годину, средства ће бити планирана
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
односно 2019. годину.
У случају једностраног раскида овог уговора од стране Складиштара, исти се обавезује да
Дирекцији надокнади трошкове прелокације меркантилне пшенице власништво Дирекције.
Члан 21.
Меркантилна пшеница која је предмет овог уговора чини робне резерве АП Војводине на које
се у свему примењују одредбе Закона о робним резервама ("Сл. гласник РС'', бр. 104/2013) и
иста не може да буде предмет залоге нити обезбеђења потраживања трећих лица према
Складиштару.
Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигациним односима.
Уговорне стране су сагласне да све измене и допуне Уговора уреде анексима овог Уговора.
Члан 22.
ОПЦИОНИ ЧЛАН
Закључењем овог уговора и даном достављања средстава обезбеђења из члана 15. овог
уговора, престаје важност уговора о ускладиштењу ''СП''_________ од __________, закљученог
између уговорних страна.
Члан 23.
За случај спора уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 24.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за Складиштара
и 4 (четири) примерка за Дирекцију.
ЗА СКЛАДИШТАРА
________________
,директор

ЗА ДИРЕКЦИЈУ
______________________
Радован Дурутовић, директор
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ОБРАСЦИ ЗА МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ
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VIIIб ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ____________ од ____________ за јавну набавку услуге складиштења меркантилног
кукуруза, ЈН ОП број 2 / 2017 ПАРТИЈА ___.
2) 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
Понуђач је уписан у Регистру понуђача
( заокружити одговарајуће)

да

не

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:
Подизвођач је уписан у Регистру
понуђача ( заокружити одговарајуће)

2)

да

не

да

не

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:
Подизвођач је уписан у Регистру
понуђача ( заокружити одговарајуће)

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:
Учесник у заједничкој понуди је уписан у
Регистру понуђача ( заокружити)

2)

да

не

да

не

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Учесник у заједничкој понуди је уписан у
Регистру понуђача ( заокружити )

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Учесник у заједничкој понуди је уписан у
да
не
Регистру понуђача
( заокружити одговарајуће)
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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4а/б СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу се обавезују на извршење ЈН ОП бр. 2 /2017, а
који садржи:
1) Навести податке о члану Групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
(попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрацсе из конкурсне документације) и који ће
заступати Групу понуђача пред наручиоцем:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Понуђачи из Групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Место и датум
__________________

М.П.
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
________________________
(потпис овлашћеног лица)
________________________
(потпис овлашћеног лица)
________________________
(потпис овлашћеног лица)
________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: „4а Споразум“ попуњавају, потписују и печатом оверавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду и то сви чланови из Групе понуђача
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: јавна набавкa услуге- складиштења меркантилног кукуруза
ЈН ОП број 2/ 2017 ПАРТИЈА ___

1.
2.

УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ СА ПДВ

Рок и начин плаћања:
Минимални рок плаћања је 8, а максималан је 45
календарских дана, а у складу са Законом о
роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр.
119/2012, 68/2015), од дана достављања Дирекцији
документације.
Рок важења понуде:
отварања понуде

минимум 30 дана од дана

Напомена: Уноси се укупна вредност услуге 3+4+5 из Обрасца структуре цена датог у
Конкурсној документацији на страни 38/75.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

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

УСЛУГА

1.

2.

3.

4.

5.

Накнада за
складиштење, чување и
одржавање количине
на месечном нивоу
2017-2019
Накнада за
складиштење, чување и
одржавање количине
на месечном нивоу
2018-2019
Вредност услуге за
складиштење, чување
за 24 месеца износи
(2017-2019)
Вредност услуге за
складиштење, чување
за 15 месеци износи
(2018-2019)
Накнада за истовар
пшенице у силос на
понуђену количину за
пријем/ за отпрему из
силоса на понуђену
количину за испоруку

Понуђена
количина за
складиштење,
чување и
обнављање

Јединична
цена дин/т
без ПДВ-а

Јединична
цена дин/т
са ПДВ-ом

Укупно за
понуђену
количину
динара без
ПДВ

Укупно за
понуђену
количину
динара са
ПДВ

I

II

III

IV

V

/

/

/

/

/

/

УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ ЗБИР РЕДОВА 3+4+5

Напомена: Понуда понуђача која има већу цену од 81,00 д/т без ПДВ-а за складиштење,
чување и одржавање количине и квалитета на месечном нивоу и 40,50 д/т за истовар и
уношење кукуруза у силос односно отпрему кукуруза из силоса, сматраће се неприхватљивом.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене за сваку партију за коју подноси понуду на
следећи начин:
 у ред 1. уписати количину која се нуди на чување за период 2017-2019 година,
јединична цена без ПДВ-а, са ПДВ-ом и укупну цену за понуђену количину, на месечном
нивоу;
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у ред 2. уписати количину која се нуди на чување за период 2018-2019 година,
јединична цена без ПДВ-а, са ПДВ-ом и укупну цену за понуђену количину, на месечном
нивоу;
у ред 3. уписати укупну вредност услуге складиштења, чувања и обнављања за период
од 24 месеца (2017-2019. година) на понуђену количину (вредност из реда 1. колоне IV
пута 24 месеца без ПДВ, односно вредност из реда 1. колоне V пута 24 месеца са ПДВом);
у ред 4. уписати укупну вредност услуге складиштења, чувања и обнављања за период
од 15 месеци ( 2018-2019. година) на понуђену количину (вредност из реда 2. колоне IV
пута 15 месеци без ПДВ, односно вредност из реда 2. колоне V пута 15 месеци са ПДВом);
у ред 5. уписати накнаду за пријем/ отпрему, јединичну цену дин/т на укупно
понуђену количину без и са ПДВ-ом и укупно за понуђену количину
Свега вредност понуде износи за понуђену количину збир редова 3+4+5 без ПДВ-а
колона IV, а са ПДВ-ом у колону V.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X-б ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Напомена: Као средство обезбеђења за озбиљност понуде Понуђач је дужан да уз понуду
достави:
- 2 (две) бланко соло менице;
- Копију захтева за регистрацију меница, оверен од стране пословне банке;
- Копију депо картона;
- Менично овлашћење за озбиљност понуде дато на обрасцу меничног овлашћења за
озбиљност понуде.
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ДУЖНИК:_______________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ: ________________________________
ПИБ: _____________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН :________________________
(БАНКА) ________________________
ИЗДАЈЕ :
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА
КОРИСНИК/ПОВЕРИЛАЦ: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Дирекција за
робне резерве АП Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25 (у даљем тексту:
Дирекција)
Матични број: 08784922, ПИБ: 103547671, текући рачун: _______________________________
Менични дужник предаје Меничном повериоцу 2 (две) бланко, соло менице серијског броја:
____________________________ које су безусловно, плативе на први позив и без додатних
услова за исплату.
Менице и менично овлашћење/писмо се издају као средство обезбеђења за озбиљност понуде
у отвореном поступку јавне набавке услуга – складиштења меркантилног кукуруза ЈН ОП бр.
2/2017, Партија бр. ____, за коју је менични дужник поднео Понуду деловодни
број:___________ од _________ 2017. године.
Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком трајања до истека рока важења
понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи
менично
овлашћење/писмо
на
износ
од
___________________________
(словима:__________________________________________) што представља 10% без пореза од
вредности понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код
тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење/писмо су важећи и у случају да у току рока важења понуде
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима
са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет.
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања
овлашћења:

М.П. _________________________
Потпис овлашћеног лица
Меничног дужника

Напомена: Уколико понуђач доставља понуду за више партија, мора доставити менице и
менично овлашћење за сваку партију посебно
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XI-б МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ број: 6 , 7 и 8
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде
додељен уговор о јавној набавци.
Модел уговора понуђач попуњава, оверава и доставља уз понуду.
Уколико Понуђач доставља понуде за више партија, модел уговора мора копирати и за сваку
партију заокружити број на коју се односи и уписати количину и вредност из своје понуде
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи
УГОВОР О СКЛАДИШТЕЊУ, ЧУВАЊУ И ОБНАВЉАЊУ
МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА
ЈН БР. 2 / 2017
Закључен између
3. Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине са седиштем у Новом
Саду, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 25, рачун извршења буџета АП Војводине 84030640-67, матични број: 08784922, порески идентификациони број: 103547671,
телефон: 021/425-457, телефакс: 021/425-456, коју заступа директор Радован Дурутовић
(у даљем тексту: Дирекција као Наручилац), и
4. ''______________________'' са седиштем у_____________, ул. ________________
број:____, текући рачун_________ __________банка, матични број: __________ порески
идентификациони
број:
________________,
телефон:
_________,
телефакс:_____________ коју заступа, директор (у даљем тексту: Складиштар)
и
..........................................................
са седиштем у ...................................., улица ..........................................., ПИБ: ...............
......................., Матични број: ........................................, Број рачуна: ..............................
Назив банке:....................................., Телефон: ..............................., Телефакс:.................
Кога заступа ......................................, (у даљем тексту:......................................),
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(попунити уколико Понуђач наступа са групом понуђача)
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Члан ____.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора
_________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ____________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од
укупно уговорене вредности.
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и

то

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Наручилац, на основу Одлуке о покретању поступка број: 122-404-171/2017-01 од
06.07.2017. године и позива за подношење понуда, спровео јавну набавку отворени
поступак обликован по партијама 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 и 8, број: ЈН ОП бр. 2/2017;
- Да је Понуђач__________________, ___________, ул.___________, доставио Понуду
број_____ од ____.2017. године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- Да Понуда број ____ од ____.2017. године од понуђача у потпуности одговара
спецификацији из Конкурсне документације, која се налази у прилогу;
- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број:_________ од
________2017. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача
_____________, ______ ул. ___________
(наведене констатације попуњава Наручилац)
Члан 2.
Предмет овог Уговора је набавка услуге складиштења, чувања и обнављања меркантилног
кукуруза.
Складиштар се обавезује да складишти, чува и обнавља _______ т меркантилног кукуруза
(количина из Обрасца понуде), власништво Дирекције за робне резерве АП Војводине, у
сопственом силосу.
Напомена: Подаци о количини и вредности меркантилног кукуруза су поверљиви и из тог
разлога не могу бити јавно објављени у моделу уговора.
Понуђач може преузети поверљиве податке, уз достављање овлашћења потписаног од
стране овлашћеног лица и овереног печатом понуђача и изјаве о поверљивости података
(образац дат у конкурсној документацији), на адреси: Дирекција за робне резерве АП
Војводине, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад, канцеларија бр.18.
Члан 3.

(ОПЦИОНИ ЧЛАН)
Количина меркантилног кукуруза ________________ т одговара усаглашеним
књиговодственим евиденцијама Дирекције и Складиштара, на дан потписивања овог
уговора.
Наведену количину меркантилног кукуруза власништво Дирекције за робне резерве
складиштар попуњава изјавом потписаном под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу.
Складиштар се обавезује да поред количине меркантилног кукуруза из става 1. овог
члана чува и обнавља и количине меркантилног кукуруза које накнадно ускладишти по
налогу Дирекције, до количине из члана 2. овог Уговора о чему ће се закључити
посебан анекс уговора.
Напомена: Опција 1. када је меркантилни кукуруз власништво Дирекције већ на
стању.
Складиштар се обавезује да прими, чува и обнавља количине меркантилног кукуруза
које ускладишти по налогу Дирекције до количине из члана 2. овог Уговора о чему ће
се закључити посебан анекс уговора.
Напомена: Опција 2. када се меркантилни кукуруз власништво Дирекције не налази
на стању у моменту закључења овог Уговора.
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Члан 4.
Меркантилни кукуруз који је предмет овог уговора је природно или вештачки сув, у зрну, здрав
и зрео, без знакова плесни и без страног мириса и укуса, незаражен биљним болестима и
штеточинама, до 14% влаге, до 8% ломљених зрна, до 2% дефектних зрна, до 2% нагорелих
зрна, стране примесе макс. 1%, од тога 0,5% анорганских. Лом се утврђује помоћу сита са
округлим отворима пречника од 5мм, сагласно одредбама стандарда СРПС E.B3.516, а према
Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих
теста (''Сл. гласник СРЈ'' бр. 52/95, ''Сл. лист СЦГ'' бр. 56/2003-др. правилник, 4/2004-др.
правилник и ''Сл. гласник РС“ бр. 43/2013-др. правилник)) и Правилником о квалитету хране за
животиње (''Сл. гласник РС“ бр. 4/2010, 113/2012, 27/2014, 25/2015 39/2016 и 54/2017).
Члан 5.
Кукуруз је у расутом стању, ускладиштен у силосу Складиштара у ________________ (место),
________________ (улица и број).
Напомена: копирати овај став уколико се подноси заједничка понуда, за сваког понуђача из
групе понуђача.
Складиштар се обавезује да меркантилни кукуруз који је предмет овог уговора складишти у
посебно одвојеним сило – ћелијама, са ознаком «роба Дирекције за робне резерве АП
Војводине».
Члан 6.
Пријем меркантилног кукуруза у име Дирекције врши Складиштар. О извршеном пријему
сачињава се пријемна документација кога потписују представник испоручиоца и овлашћено
лице Складиштара.
Складиштар је у обавези да по налогу Дирекције прими меркантилни кукуруз, власништво
Дирекције, до количине из члана 2. овог Уговора.
Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги Складиштара.
Квалитативни пријем се врши на основу докумената о извршеној анализи кукурузасертификата издатог од стране акредитоване контролне организације за контролу квалитета и
квантитета пољопривредних производа.
Складиштар је у обавези да изда пријемну документацију (потврду о ускладиштењу и
пријемницу) да је за рачун Дирекције примио меркантилни кукуруз на чување и складиштење,
у којој ће навести ознаку сило-ћелије у којој је смештен и податке о количини и квалитету у
складу са сертификатом издатим од стране акредитоване контролне организације за контролу
квалитета и квантитета пољопривредних производа.
Члан 7.
Складиштар се обавезује да меркантилни кукуруз, који је примио на чување за рачун
Дирекције, складишти и чува у свом силосу у складу са технолошким захтевима за дугорочно
чување меркантилног кукуруза и врши обнављање кукуруза у роковима и на начин који у
потпуности омогућавају очување квалитета кукуруза из члана 4. овог уговора.
Складиштар је дужан да писмено обавести Дирекцију о намери обнављања меркантилног
кукуруза ради добијања писмене сагласности, уз обавезу да у сваком моменту има на стању
меркантилни кукуруз који одговара књиговодственој евиденцији Дирекције.
Доказ о извршеном обнављању је сертификат о количини и квалитету, издат од стране
акредитоване контролне организације за контролу квалитета и квантитета пољопривредних
производа.
Члан 8.
Складиштар је дужан да у процесу складиштења, од пријема до испоруке меркантилног
кукуруза о свом трошку предузме све техничко-технолошке и организационе мере, као и мере
заштите ради сузбијања складишних штеточина (дезинсекција-фумигација). Складиштар мора
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да изврши неведене мере како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што
мање губитака.
Одговорност Складиштара је потпуна и обухвата све промене у количини и квалитету
меркантилног кукуруза из члана 2., 3. и 4. овог уговора, као и губитак, мањак, квар и друге
штете.
Члан 9.
Складиштар се обавезује да ускладиштени меркантилни кукуруз у својим пословним књигама
води на ванбилансној евиденцији као кукуруз власништво Дирекције за робне резерве АП
Војводине.
Члан 10.
Осигурање меркантилног кукуруза од ризика у складишту је обавеза складиштара.
У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеном кукурузу, Складиштар је у обавези да у
име Дирекције пријави и доказује околности и чињенице осигураног случаја.
Члан 11.
Искладиштење и отпрема меркантилног кукуруза врши се по изричитом писменом налогу
Дирекције.
Приликом отпреме меркантилног кукуруза Складиштар се обавезује да предузме све мере
којима се штите интереси Дирекције као испоручиоца (благовремена израда уредних исправа о
извршеној испоруци и др.).
У извршавању обавеза из става 1. овог члана Складиштар је обавезан да позове примаоца који
је писмено овлашћен да присуствује отпреми меркантилног кукуруза и да са њим сачини
записник о отпреми и преузимању. У записник се уносе подаци о називу силоса из којег се
врши отпрема, о врсти, количини и квалитету меркантилног кукуруза која се отпрема.
Складиштар се код отпреме меркантилног кукуруза по налогу Дирекције обавезује и на
следеће:
3. да отпрему започне најкасније у року од три дана од дана пријема налога
Дирекције и да је заврши у року наведеном у налогу.
4. да Дирекцији достави отпремна документа у року од три дана од дана завршене
отпреме (потврду о искладиштењу, магацински излаз-отпремницу, писмено
овлашћење лица које је примило робу и сл.).
У случају да Складиштар задоцни са отпремом меркантилног кукуруза из става 4. тачке 1. овог
члана, обавезан је да плати Дирекцији уговорну казну од 2‰ (промила) дневно за сваки дан
закашњења, на вредност кукуруза отпремљеног након наведеног рока, рачунато по цени на
Продуктној берзи у Новом Саду, на дан обрачуна обавезе.
Отпрема и преузимање меркантилног кукуруза по налогу Дирекције врши се у кругу складишта
(силоса) Складиштара, где се утврђује количина и квалитет.
Ако у току отпреме и преузимања меркантилног кукуруза, између Складиштара и примаоца
одређеног у налогу Дирекције дође до неслагања у погледу квалитета, узима се заједнички
узорак у месту отпреме и предаје на анализу акредитованој контролној организацији за
контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа, које одреди Дирекција, с тим да
резултат анализе обавезује обе стране, а трошкове сноси она страна која их је проузроковала.
Члан 12.
Дирекција се обавезује да Складиштару плаћа извршене услуге на основу фактуре, коју
Складиштар доставља Дирекцији у року од 8 (осам) дана од дана извршене услуге и то:
1. Накнаду за истовар кукуруза из возила и уношење у силос _____ д/т без ПДВ-а, односно
______ д/т са ПДВ-ом на примљену количину.
Ова накнада обухвата истовар из возила, пријем и вагање, а плаћа се у року од ______
(словима: _____________) дана од дана пријема фактуре и документације о обављеном
пријему (потврда о ускладиштењу, пријемница и сл.).
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2. Накнаду за складиштење, чување и одржавање количине и квалитета, месечно
_____д/т без ПДВ-а, односно ______ д/т са ПДВ-ом.
Накнада се обрачунава према стању залиха задњег дана у месецу. Складиштар је у обавези да
Дирекцији уз фактуру достави и потврду о стању залиха на дан фактурисања. Рок за плаћање је
____ (словима: _____________) дана од дана пријема фактуре и потврде у Дирекцију.
У цену накнаде из тачке 2. овог члана, урачунате су све техничко-технолошке мере, као и мере
заштите од складишних штеточина односно ДДД услуге (дезинсекција-фумигација), које је
Складиштар обавезан да предузме ради очувања квалитета и количине ускладиштеног
меркантилног кукуруза власништво Дирекције.
3. Накнаду за отпрему из силоса по налогу Дирекције _____д/т без ПДВ-а, односно ______
д/т са ПДВ-ом на испоручену количину.
Ова накнада обухвата изношење, утовар у возило и вагање, а плаћа се у року од ______
(словима: _____________) дана од дана пријема фактуре и документације о обављеној
отпреми (потврда о искладиштењу, отпремница, товарни листови, превознице и сл.).
Дирекција нема обавезу плаћања Складиштару накнада из тачке 1. и 3., уколико се испорука
или пријем меркантилног кукуруза врши на основу правног посла закљученог између
Дирекције и Складиштара (уговор о натуралној размени, зајму, продаји и сл.).
Максимална вредност уговора услуге складиштења меркантилног кукуруза износи
____________ динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом за Партију бр. ___
(укупна вредност из обрасца Понуде).
Члан 13.
Складиштар је у обавези да Дирекцији редовно доставља извештај у којим ћелијама се налази
ускладиштен меркантилни кукуруз власништво Дирекције након сваког померања истог (ДДД
услуге: дезинсекција-фумигација, елевирање, обнављања), као и о предузетим мерама заштите
од складишних штеточина.
Као доказ о предузетим мерама заштите од складишних штеточина из члана 8. овог уговора,
Складиштар је у обавези да Дирекцији достави и примерак потврде о извршеним ДДД
услугама (дезинсекција-фумигација) ускладиштеног меркантилног кукуруза, власништво
Дирекције.
Потврда о извршеним ДДД услугама (дезинсекција-фумигација) мора бити потписана и
оверена од стране Складиштара и од стране регистрованог предузећа за ДДД послове, а које
има Решење (овлашћење) надлежног министарства за обављање послова дезинсекцијафумигација.
Члан 14.
Дирекција ће одобрити Складиштару кало за ускладиштен меркантилни кукуруз до 0,3% за
период чувања од 1 (једне) године, под условом да Складиштар изврши обнављање кукуруза
из члана 7. овог уговора и о истом достави доказе (обавезан сертификат). Кало се одобрава на
основу писаног захтева од стране складиштара уз достављање наведеног доказа.
Дирекција ће Складиштару одобрити растур до 0,3% на испоручену количину меркантилног
кукуруза у превозна средства по налогу Дирекције. Растур се одобрава на основу писаног
захтева од стране Складиштара уз достављање отпремне документације.
У случају правног посла закљученог између Дирекције и Складиштара (уговор о натуралној
размени, зајму, продаји и сл.), растур приликом испоруке се не признаје.
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Члан 15.
Складиштар се обавезује да као средство обезебеђења извршења уговорне обавезе, односно
обезбеђења чувања и одржавања количине, квалитета и испоруке меркантилног кукуруза за
рачун Дирекције, преда истој:
 Доказ о упису хипотеке у јавне књиге у корист Дирекције за робне резерве АП
Војводине на непокретној имовини која је у власништву Складиштара (силоси,
витални објекти и сл.) о којој ће се претходно споразумети са Дирекцијом, а у
висини _____________ динара са ПДВ-ом (напомена: не стављати износ
приликом давања понуде), односно у висини тржишне вредности
ускладиштеног меркантилног кукуруза у моменту ступања на снагу овог уговора
 или гаранцију банке, по моделу Дирекције, чији је бонитет утврдила Народна
банка Србије, на износ од _________ динара са ПДВ-ом, односно у висини
тржишне вредности ускладиштеног меркантилног кукуруза у моменту
закључења уговора, и
 5 (пет) бланко сопствених меница потписаних, оверених и регистрованих код
пословне банке и фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране
банке, приликом потписивања уговора.
Складиштар се обавезује да доказ о упису хипотеке или гаранцију банке, достави Дирекцији у
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог уговора.
Уколико се у току важења овог уговора промени количина ускладиштеног меркантилног
кукуруза, Складиштар се обавезује да у року од 30 дана изврши нови упис хипотеке у јавне
књиге у корист Дирекције за робне резерве АП Војводине на непокретној имовини која је у
власништву Складиштара, односно обезбеди нову гаранцију банке, а у висини тржишне
вредности ускладиштене количине.
У случају да Складиштар не достави доказе о упису хипотеке или гаранцију банке у складу са
роковима из овог члана овај уговор се раскида, а Складиштар се обавезује да Дирекцији
надокнади трошкове прелокације меркантилног кукуруза, власништво Дирекције.
Напомена: за ускладиштене количине меркантилног кукуруза до 100 т као средство
обезбеђења се достављају само бланко соло менице (регистроване код пословне банке).
Члан 16.
Уколико се контролом стања залиха меркантилног кукуруза власништво Дирекције, код
Складиштара утврде одређене неправилности у чувању и одржавању квалитета, Дирекција ће:
-престати да признаје накнаду трошкова из члана 12. овог уговора, а Складиштар се
одриче права на накнаду ових трошкова,
-издати налог за премештање меркантилног кукуруза о трошку складиштара, ако се
оцени да је угрожена заштита и очување робних резерви и
-предузети друге мере предвиђене законом.
Члан 17
У случају да Складиштар неовлашћено употреби или отуђи кукуруз који је примио на чување
или га не испоручи у количини или квалитету из налога Дирекције, поред предузимања мера
из члана 16. овог уговора, Дирекција се овлашћује да на тржишту купи одговарајућу количину
кукуруза, одговарајућег квалитета, ради попуне робних резерви и наплати трошкове куповине
и превоза, реализацијом примљених средстава обезбеђења из члана 15. овог уговора,
рачунато по цени кукуруза на Продуктној берзи у Новом Саду на дан реализације.
Члан 18.
Складиштар се обавезује да омогући овлашћеним представницима Дирекције или лицима које
она овласти, несметану контролу документације и меркантилног кукуруза који чува за рачун
Дирекције.
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Члан 19.
Складиштар се обавезује да обавља редован годишњи попис имовине у складишту (као и
ванредене пописе на писмени захтев Дирекције), према важећим законским прoписима и
писменом упутству Дирекције.
Члан 20.
Уговор се закључује у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права, а ступа на снагу почев од дана истека рока претходног уговора (Опција 1),

односно од дана ускладиштења меркантилног кукуруза (Опција 2).
Уговор се закључује на период од две године од дана закључења овог уговора. Средства за
реализацију овог Уговора обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу
буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (''Службени лист АП Војводине'', бр.
29/2017) и Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2017. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. години, вршиће се до висине одобрених
апропријација за ту намену, а у складу са одобреним кварталним плановима извршења буџета
Аутономне покрајине Војводине.
За део реализације уговора који се односи на 2018. и 2019. годину, средства ће бити планирана
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018.
односно 2019. годину.
У случају једностраног раскида овог уговора од стране Складиштара, исти се обавезује да
Дирекцији надокнади трошкове прелокације меркантилног кукуруза власништво Дирекције.
Члан 21.
Меркантилни кукуруз који је предмет овог уговора чини робне резерве АП Војводине на које се
у свему примењују одредбе Закона о робним резервама (''Сл. гласник РС'', бр. 104/2013), и исти
не може да буде предмет залоге нити обезбеђења потраживања трећих лица према
Складиштару.
Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигациним односима.
Уговорне стране су сагласне да све измене и допуне Уговора уреде анексима овог Уговора.
Члан 22.

(ОПЦИОНИ ЧЛАН)
Закључењем овог уговора и даном достављања средстава обезбеђења из члана 15. овог
уговора, престаје важност уговора о ускладиштењу ''СП''_________ од __________, закљученог
између уговорних страна.
Члан 23.
За случај спора уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 24.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за Складиштара
и 4 (четири) примерка за Дирекцију.

ЗА СКЛАДИШТАРА

ЗА ДИРЕКЦИЈУ
___________________

______________________
,директор

Радован Дурутовић, директор
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ОБРАСЦИ КОЈИ СУ ИСТИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XIII 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 отвореном
поступку јавне набавке услуга складиштења меркантилне пшенице и меркантилног
кукуруза обликованом по партијама, ЈН ОП бр. 2/2017, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке
услуга складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза обликованом по
партијама, ЈН ОП бр. 2/2017, 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 деловодни
број:________________.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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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XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СКЛАДИШТА
У складу са конкурсном документацијом, а на основу Позива за подношење понуда, за јавну
набавку услуге складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, у отвореном
поступку обликованом по партијама ЈН ОП бр. 2/2017, ПАРТИЈА _____, дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујем у сопственом
власништву складиште које се налази на адреси:
_________________________________________________________________________

1) Складиште је типа силоса бетонски или метални:
(заокружити)

2)
3)
4)
5)
6)

Уписати број силосних ћелија: ___________________________________________
Појединачни капацитет ћелија: __________________________________________
Уписати број међућелија: _______________________________________________
Појединачни капацитет међућелија: ______________________________________
Укупни капацитет силоса: _______________________________________________

7) Складишни простор располаже следећом опремом:
(заокружити)
Уређаји за пријем меркантилне пшенице и/или меркантилног кукуруза:
Пријемна рампа
Вага
Усипни кош

ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ

-

Навести капацитет протока – пријема тип и мерни опсег ваге; број усипних кошева,
могућност разврставања (складиштења) робе по квалитету и одвојеног смештаја робе
робних резерви:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

-

Опрема за ефикасно силоско чишћење:
ДА
НЕ
(заокружити)
Опис и укупни капацитет чишћења:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________

-

Уређаји за унутрашњи транспорт:
ДА
НЕ
(заокружити)
Описати и навести тип протока:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
-
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__________________________________________________________________________________
___________________________

Аспирациони уређаји:
ДА
НЕ
(заокружити)
Нвести назив:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
-

Уређаји за мерење температуре:
ДА
НЕ
(заокружити)
Навести назив и број у ћелијама:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________
-

- Уређаји за испоруку:
ДА
НЕ
(заокружити)
Навести дневну норму утовара и истовара и врсту превоза:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8) Сушара:

ДА
НЕ
(заокружити)
Навести капацитет, гориво које се користи, исправност да ли се сушење врши директно:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9) Лабораторија са одговарајућом опремом за испитивање квалитета према важећим
правилницима и стандардима:
ДА
НЕ
(заокружити)
Навести опрему и тип:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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10) Закључени уговори о техничкој сарадњи са акредитованом контролном организацијом
за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа (уколико понуђач
нема лабораторијску опрему навести назив правног лица и број уговора):
ДА
НЕ
(заокружити)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНО ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ РАДЕ
ЗА ПОНУЂАЧА, КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, КАО И О ЛИЦИМА
ОДГОВОРНИМ ЗА КВАЛИТЕТ

У складу са конкурсном документацијом а на основу Позива за подношење понуда, за набавку
услуге складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, у отвореном поступку
обликованом по партијама ЈН ОП бр. 2/2017, ПАРТИЈА ____, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ће за извршење уговора
о јавној набавци услуге складиштења и контролу квалитета бити одговорни:

Ред.
бр.

Назив радног места

Стручна спрема и степен
стручне спреме

Број извршилаца

Упутство: Понуђач је дужан да попуни табелу о кључно техничком особљу

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XVII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА

Навести износ уговорених и извршених услуга складиштења меркантилне пшенице и/или
меркантилног кукуруза лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручиоца и
вредности услуге у току 2014., 2015. и 2016. године.

Редни
број

Референтни
наручилац

Лице за контакт
Број телефона

Број и датум
потписаног
уговора

Вредност услуге

1.
2.
3.
4.
5.
6.
УКУПНА
вредност,
динарима
ПДВ-ом:

у
са

Напомена: Понуђач мора да потпише и овери печатом образац и ако нема референци.
Уколико понуђач подноси понуду, писмено ће овластити једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити Референтну листу.
У случају да има више референци од 6. Образац треба фотокопирати.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XVII -а ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
Назив референтног наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:

ПОТВРДА
којом потврђујемо да је _______________________________________________
за последње три године извршио за наше потребе услуге које су предмет јавне набавке у
укупној вредности __________________________________________________ динара
словима:___________________________________________________________
Укупна вредност у 2014.
години, у динарима са ПДВ

Укупна вредност у 2015.
години, у динарима, са ПДВ

Укупна вредност у 2016.
години, у динарима, са ПДВ

УКУПАН ИЗНОС ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ:
Потврда се издаје на захтев___________________________________________
ради учешћа у у отвореном поступку обликованом по партијама, јавне набавке услуге
складиштења, чувања и обнављања меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза ЈН ОП бр.
2/2017, за потребе Дирекције за робне резерве АП Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина бр. 25 и у друге сврхе се не може користити.
Место
Датум:
Да су подаци тачни својим својеручним потписом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, потврђује:
м.п.
Законски заступник
___________________________
(својеручни потпис законског заступника
референтног наручиоца/купца
Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне
листе.
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Напомена*Образац попунити уколико понуђач има седиште у другој држави
XVIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 79. СТАВ 9. ЗЈН
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште:
Адреса седишта:
Пуно пословно име:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Е – mail адреса:
Овлашћено лице :
На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем
ИЗЈАВУ
да се у ______________________________ у којој имам седиште не издају докази
(назив државе)
из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), те исту оверену пред надлежним органом
___________________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку
(назив државе)
_____ - _______________________ .
Упознат сам са обавезом Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за
давање ове изјаве.
Датум:
_____________

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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XIX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

У складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/2015 и 68/15), ______________________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да ћу све преузете
податке о количинама и размештају меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, за које је
потребно вршити услугу складиштења, чувања и обнављања, чувати као поверљиве, односно
као службену тајну, како за време рока важности понуде, тако и након истека наведеног рока,
односно трајно.

ДАТУМ: _______________
М.П.
МЕСТО: _______________

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

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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XX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРЕЛОКАЦИЈИ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да прихватам да без
надокнаде извршим прелокацију количина из силоса у коме се налазе на стању (ПАРТИЈА
________________________________________________) у свој силос, уколико закључим уговор.

ДАТУМ: _______________
М.П.
МЕСТО: _______________

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуђач
подноси понуду за две или више партија, потребно је да копира образац и попуни, овери
печатом и потпише за сваку партију посебно.
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XXI 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач може да достави понуду за једну или више партија.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дирекција за робне резерве АП Војводине, Бул. Михајла Пупина
бр. 25 у приземљу ДТД зграде, канцеларија бр. 8, или путем поште на адресу Булевар
Михајла Пупина бр. 16, 21108 Нови Сад, ПАК 400 346 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
услуга сладиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза – за партију: _______ –
ЈН ОП бр. 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 14.08.2017. године до 1000 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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Обрасце дате у конкурсној документацији односно податке који морају да буду њихов саставни
део, понуђачи морају да попуне на упражњеним местима, читко ручно, штампаним словима,
писаћом машином или на рачунару. Обрасце мора да потпише власник или законски заступник
понуђача који је уписан у регистар АПР-а и морају бити оверени печатом понуђача. Није
дозвољено преправљање текста у датим обрасцима у конкурсној документације-прецртавање
постојећих навода и уписивање других навода.
Понуда мора да садржи:
1) Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује
испуњеност услова (Глава IV Конкурсне документације);;
2) Образац изјаве понуђача о партијама за које подноси понуду (попуњен, печатом оверен и
потписан образац);
3) Образац понуде - (попуњен, потписан и печатом оверен образац);
(Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно је доставити образац понуде за
сваку партију посебно);
4) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке (попуњен, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача);
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5) Образац структуре цене са упутством како да се попуни- попуњен, потписан и печатом
оверен;
(Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно је доставити образац структуре
цене за сваку партију посебно);
6) Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде, захтев за регистрацију меница
оверен од пословне банке, менично овлашћење- писмо, картон депонованих потписа; које се
подноси уз понуду- попуњен, потписан и печатом оверен (Уколико понуђач доставља понуду за
више партија потребно је доставити менице за сваку партију посебно);
7) Образац трошкова припреме понуде –(попуњен, потписан и печатом оверен образац);
8) Образац изјаве о независној понуди- –(попуњен, потписан и печатом оверен образац);
9) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона- –(попуњен, потписан и
печатом оверен образац);
10) Образац изјаве о техничким карактеристикама складишта-–(попуњен, потписан и печатом
оверен образац);
(Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно је доставити образац изјаве о
техничким карактеристикама за сваку партију посебно);
11) Образац изјава о кључно техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача,
који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за квалитет
(попуњен, потписан и печатом оверен образац);
(Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно је доставити образац изјаве о
кључно техничком особљу за сваку партију посебно);
12) Референтна листа понуђача-( попуњена, потписана и печатом оверена);
13) Потврда референтног наручиоца- (попуњена, потписана и печатом оверена);
14) Изјава понуђача по члану 79. став 9. ЗЈН –( попуњена, потписана и печатом оверена);
15) Образац изјаве о поверљивости података- –(попуњен, потписан и печатом оверен образац);
16) Образац изјаве о прелокацији (Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно
је доставити образац за сваку партију посебно);
17) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
(Уколико понуђач доставља понуду за више партија потребно је доставити модел уговора за
сваку партију посебно).
Понуђач који подноси понуде за обе партије, доказе о испуњавању услова из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) ЗЈН, доставља само уз прву партију за коју подноси понуду, односно исте не мора
да достави уз понуду коју подноси за другу партију у којој учествује.
3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ
ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ
ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
Предмет јавне набавке је обликован у више партија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.

4. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА
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: Дирекција за робне резерве АП
Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 25, у приземљу ДТД зграде, канцеларија бр. 8 или путем
поште на адресу: Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21 108 Нови Сад, ПАК 400 346 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга складиштења меркантилне пшенице и меркантилног
кукуруза у отвореном поступку обликованом по партијама – за партију бр. __________ ЈН ОП
бр 2/ 2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга складиштења меркантилне пшенице и меркантилног
кукуруза у отвореном поступку обликованом по партијама – за партију бр. __________ ЈН ОП
бр 2/ 2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга складиштења меркантилне пшенице и меркантилног
кукуруза у отвореном поступку обликованом по партијама – за партију бр. __________ ЈН ОП
бр 2/ 2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга складиштења меркантилне пшенице и
меркантилног кукуруза у отвореном поступку обликованом по партијама – за партију бр.
__________ ЈН ОП бр 2 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
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 (Образац VIIIа и VIIIб ), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VIIIа и VIIIб) 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.

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН ОП бр.2/2017 64/75

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, односно дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН.
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.
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.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, а у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрепео знатну штету.
Понуђач 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.
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава,
оверава и потписује понуђач.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ
ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, КАО И ПОДАТКЕ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ТОГ СПОРАЗУМА
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 и 2. ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова, односно сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН.
Додатне доказе о испуњености услова из члана 76. Закона предвиђене конкурсном
документацијом финансијски капацитет испуњавају заједно, а технички капацитет,
кадровски, пословни капацитет и остале додатне услове мора да испуни сваки члан из групе
понуђача.
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.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА,
КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Дирекција се обавезује да Складиштару плаћа извршене услуге на основу фактуре и пратеће
документације, коју Складиштар доставља Дирекцији у року од најдуже 8 (осам) дана од дана
извршене услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Минимални рок плаћања је 8, а максималан је 45 календарских дана од дана пријема рачуна, а
у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, односно понуда понуђача који понуди авансно
плаћање биће одбијена као неприхватљива.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока: /
9.3. Захтев у погледу рока извршења: услуга се уговара у трајању од 24 месецa од дана
закључења уговора, а у складу са расположивим средствима предвиђеним Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за текућу годину. Средства за наредну годину
биће обезбеђена Финансијским планом Дирекције, односно Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АП Војводине за 2018. односно 2019. годину.
Рок извршења појединачне услуге одређује Наручилац писменим налогом.
Место извршења услуге: локација на којој се налази силос у коме се ускладиштава, чува и
обнавља меркантилна пшеница и меркантилни кукуруз власништво Дирекције.
Напомена: Изабрани Понуђач за количине које су предмет складиштења, а налазе се на
стању ван његовог силоса обавезује се да о свом трошку изврши прелокацију по писменом
налогу Наручиоца.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.5. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:
Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима:
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неодговарајућа и неприхватљива, а све у
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
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.
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Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка
отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је
неблаговремена.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока
одређеног у Позиву.
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.
Наручилац ће одбити понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. Закона о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку
другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
9.6. Други захтеви
/
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима по тони на месечном и годишњем нивоу, са и без пореза
на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, са и без ПДВ-а.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Приликом предаје понуде понуђач који наступа самостално, у групи понуђача или са
подизвођачима, односно овлашћени члан групе је у обавези да достави:
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Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – 2 (две) менице, које морају бити
евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити
оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена копија картона
депонованих потписа са оригинал овером од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана од дана
отварања понуде. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство
обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].
Наручилац ће уновчити менице дате уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави менице понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (уз уговор)
Понуђач се обавезује да као средство обезбеђења извршења уговорне обавезе, односно
Складиштар се обавезује да као средство обезебеђења чувања и одржавања количине,
квалитета и испоруке меркантилне пшенице и/или меркантилног кукуруза за рачун Дирекције,
достави:
1) Доказ о упису хипотеке у јавне књиге у корист Дирекције за робне резерве АП Војводине
на непокретној имовини која је у власништву Складиштара (силоси, витални објекти и
друго) о којој ће се претходно споразумети са Дирекцијом, а у висини тржишне вредности
ускладиштене меркантилне пшенице и/или меркантилног кукуруза у року од 30 дана од
дана закључења/ ступања на снагу уговора
2) или гаранцију банке, по моделу Дирекције, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије,
односно у висини тржишне вредности ускладиштене меркантилне пшенице и/или
меркантилног кукуруза у моменту закључења уговора и
3) Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави 5
(пет) бланко сопствених меница које морају бити евидентиране у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015 и
76/2016). Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа са оригиналном овером од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана од дана
доставе средстава обезбеђења. Бланко соло менице морају се наплатити неопозиво,
без протеста и судских трошкова, са свих рачуна Меничног дужника (Понуђача), не
могу садржати додатне услове за исплату и краће рокове од рокова које је одредио
Менични поверилац (Наручилац), мањи износ од оног који је одредио Менични
поверилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења
меница је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Хипотека или банкарска гаранција и меницe су средство обезбеђења за услугу складиштења
меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза власништво Дирекције, којим уколико не
изврши своје уговорне обавезе Понуђач овлашћује Дирекцију да наплати своја потраживања
реализацијом примљених средстава обезбеђења.
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Уколико изабрани понуђач не поступи у смислу претходних навода, наручилац ће сматрати да
је понуђач одбио да закључи уговор о јавној набавци и у том случају може да закључи уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем, а све ово сходно члану 113. Закона о јавним
набавкама.

12. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ
ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна јавна набавка садржи ПОВЕРЉИВЕ ПОДАТКЕ, које наручилац ставља на
располагање.
Подаци о количинама и размештају робних резерви су поверљиви, с обзиром да ти подаци
представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.

Понуђач може преузети поверљиве податке уз достављање овлашћења потписаног
овереног печатом од стране овлашћеног лица понуђача и Изјаве о поверљивости
података (Образац XIX Конкурсне документације) на адреси: Дирекција за робне
резерве АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад, канцеларија број 18.
Лице које је примило поверљиву документацију, дужно је да је чува и штити и не сме да је
умножава.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ
МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ
Предметна набавка не садржи техничке документације и планове односно поједине њихове
делове, те се не даје обавештење о начину њиховог преузимања.
14. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА
УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатним информацијама, са обавезном назнаком „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ОП бр 2/2017 ПАРТИЈА БР.
_______, може се упутити наручиоцу на један од следећих начина:
1) електронским путем, на e-mail: jelena.milovic@vojvodina.gov.rs, novak.dobric@vojvodina.gov.rs
2) путем факса, на број: број: 021/425 456
3) путем поште на адресу наручиоца: Дирекција за робне резерве АП Војводине, Булевар
Михајла Пупина 16, 21108 Нови Сад, ПАК 400 346
Захтев за додатним информацијама се може упутити радним данима, у радно време Наручица
од 08:00 до 16:00 часова, на наведену мејл адресу, наведени број факса и путем поште на
наведену адресу. Захтев који буде послат ван радног времена сматраће се да је примљен првог
наредног радног дана. Захтеви не могу да се шаљу на друге мејл адресе, други број факса или
на другу адресу, осим назначених.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу
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јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и
објављивањем од стране наручиоца на порталу јавних набавки.
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 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.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе
информационих технологија у општој употреби.
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.
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 8 (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.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
15. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. OБAВEШТEЊE ДA НAКНAДУ ЗA КOРИШЋEЊE ПAТEНAТA, КAO И OДГOВOРНOСТ ЗA
ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA СНOСИ ПOНУЂAЧ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
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17. МОГУЋНОСТ ПРОМЕНЕ ДРУГИХ БИТНИХ ЕЛЕМЕНАТА УГОВОРА
Након закључења Уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних
елемената уговора и то:
-услед ускладиштења и искладиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза
може доћи до промена количина и укупне вредности ускладиштене меркантилне пшенице и
меркантилног кукуруза;
-услед промене других битних елемената уговора.
18. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА
ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ.
1)–3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА
КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ
СМАТРАО ПОТПУНИМ:
18)1) РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Ст. 3. и 4. ове подтачке не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није
учествовао у том поступку.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5
(пет) дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на
основу оквирног споразума у складу са чланом 40а ЗЈН.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. ове подтачке, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
18)2) Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом
151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права 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. ЗЈН
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав
захтев одбацити закључком.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана
од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
наручиоцу.
18)3) Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
(број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе: 840-742221843-57 број модела 97 позив
на број 50-016) уплати таксу од:
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је
набавка обликована по партијама
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та
вредност већа од 120.000.000 динара
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене
цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права
на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака
странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву
за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке
комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН ОП бр.2/2017 72/75

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
18)4) Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је
уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења
захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је
прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати
таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и
на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за
уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се
извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
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11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
назив наручиоца у поступку јавне набавке.
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.__
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:

VALUE DATE – EUR- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
ORDERING CUSTOMER
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT
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SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70: -

VALUE DATE – USD - AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT
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