
 

 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне набавке 

услуга – Сервисирање и поправка „WINTERSTEIGER“  пољопривредне 

механизације, редни број набавке: 20/15, врши следећу измену 

Измењене конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

1. Обзиром на питањe, којe je стиглo од заинтересованoг лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације и у складу са 

тим у прилогу се налазе нове стране 14/32, 22/32 и 29/32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 2 

Датум: 21.07.2015. године 
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Цена извршене услуге изражена у еурима прерачунаће се у динаре применом 

одговарајућег средњег девизног курса Народне банке Србије на дан када је 

започето отварање понуда. Резервни делови  морају бити фактурисани наручиоцу, 

прeма важећем ценовнику, при чему наручилац задржава право да изврши 

упоређивање цена са тржишним ценама и тражи усаглашавање понуђених цена, 

ако постоји одступање у нивоу цена, са упоредивим тржишним ценама у износу 

већем од 10%.  

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

са чланом 92. Закона. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 Пореске обавезе – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 

финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 

www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити 

исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама 

које администрирају ови органи; 

 Заштита животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту 

животне средине (Министарство рударства и енергетике Републике Србије), 

адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. 

merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 

27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

 Заштита при запошљавању, условима рада - назив државног органа: 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: 

Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења 

уговора, доставља средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 

износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од 

дана истека рока за коначно извршење посла, односно до истека гарантног рока на  

извршене услуге и уграђене делове, и то:    

 Сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, или 

 Банкарску гаранцију, која мора бити неопозива, безусловна и на први позив 

наплатива, без приговора.    

 

Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу вратити средства финансијског 

обезбеђења, након истека рока њихове важности. Саставни део Конкурсне 

документације је Образац изјаве којом се понуђачи oбавезују да ће, у случају 

доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у 

Конкурсној документацији (поглавље IX). 

 

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Резервни делови  морају бити фактурисани Наручиоцу, прeма важећем ценовнику 

Извршиоца, при чему Наручилац задржава право да изврши упоређивање цена са 

тржишним ценама и тражи усаглашавање понуђених цена, ако постоји одступање у 

нивоу цена, са упоредивим тржишним ценама у износу већем од 10%.  

 

Трошкови царине и шпедиције резервних делова су обавеза Наручиоца. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на текући 

рачун  ____________________________________ у року од ________ дана од дана службеног 

пријема рачуна за пружене услуге. 

 

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 5. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, односно до истека гарантног рока на извршене услуге и уграђене 

делове, и то: 

 

 Сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, или 

 

 Банкарску гаранцију, која мора бити неопозива, безусловна и на први позив 

наплатива, без приговора.    

 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Члан 6. 

 

Извршилац услуге се обавезује да изврши услуге  које су предмет овог Уговора у 

року од _______ дана од дана позива Наручиоца, на адреси Слободана Бајића 1, 

Земун Поље. Извршилац се обавезује да изврши услуге  из члана 2. овог уговора у 

свему под условима из конкурсне документације. 

 

Уколико се приликом пријема констатују недостаци, Извршилац је дужан да их 

отклони у року од 2 дана од дана сачињавања Записника о квалитативном и 

квантитавном извршењу услуга. 

 

Сматра се да је Извршилац извршио уговорену услугу , из члана 2. овог Уговора, 

када их без примедаба примио представник Наручиоца Записником о 

квалитативном и квантитативном пријему услуга  који потписију  овлашћена лица 

Извршиоца и Наручиоца.  
 

ГАРАНТНИ РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Члан 7. 

 

За извршену услугу и уграђен део из члана 2. овог Уговора, Извршилац даје 

гаранцију према гаранцијама које пружа произвођач делова, од минимум  _______ 

месеци од извршене примопредаје (у зависности о ком резервном делу се ради). 
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IX - ОБРАЗАЦ 3 

 

Услуге – Сервисирање и поправка „Wintersteiger“ пољопривредне механизације,  

ЈН бр. 20/15 

                          

 

 

 

ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У СЛУЧАЈУ 

ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице 

понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да ће Понуђач 

________________________________________________________________________ (навести назив 

и адресу понуђача),  у случају доделе уговора, бити обавезан да приликом 

потписивања уговора достави следеће средство финансијског обезбеђења 

испуњења својих уговорних обавеза: 

 

 

 Сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, или 

 

 Банкарску гаранцију, која мора бити неопозива, безусловна и на први позив 

наплатива, без приговора    

 

за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а, која траје 

најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно до 

истека гарантног рока на извршене услуге и уграђене делове. 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                       М.П.                                

___________________________     ________________________ 
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