
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: измена конкурсне документације ЈН 3/2015, за набавку услуга – 

поправке и одржавање службених возила, наручиоца Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 

84, Београд, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ 

РС број 124/2012 и 14/2015). 

 

Врши се измена на страни 12 од 33 конкурсне документације поглавље VII (Упутство 

понуђачима како да сачине понуду), тачка 2. у делу „Понуда мора да садржи“, тако што се 

брише реченица „Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона о јавним 

набавкама, потписан и оверен печатом (Образац X у конкурсној документацији). 

Техничком грешком уписано је достављање изјаве на претходно наведеном обрасцу, а 

како је ова изјава  већ садржана у поглављу VI (Образац Изјаве о испуњавању услова из 

члана 75. и 76. Закона – Изјава понуђача), не постоји потреба достављања Изјаве о 

поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

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

интелектуалне својине на посебном обрасцу.  

 

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документација број 12 од 33. 

 

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац продужује рок за 

подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 29.04.2015. године. Понуде се 

подносе на адресу наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – 

Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд до 29.04.2015. године 

до 10:00 часова, непосредно или путем поште.  

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену 

страну конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне 

документације.  

 

  

КОМИСИЈА 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

- Управа за аграрна плаћања - 

Број: 404-02-13/2015-07 

Датум:  22.04.2015. године 

Булевар краља Александра 84, Београд 



 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности     Страна 12 од 33 

ЈН бр 3/2015 

 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

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

Понуду доставити на адресу Министарства пољопривреде и заштите животне средине – 

Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку услуга - поправке и одржавањe службених возила, ЈН број 

3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 27.4.2015. године до 10,00 часова. 

Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

  

 Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (Образац број VIII у 

конкурсној документацији); 

 Доказе о испуњености услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, како је 

наведено у Упутству како се доказује испуњеност услова (поглавље VI у 

конкурсној документацији); 

 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача; 

 Модел уговора – Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, 

потописати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела 

уговора (Образац IXу конкурсној документацији); 

 Образац изјаве о независној понуди, који мора бити потписан и оверен печатом 

понуђача (Образац XI у конкурсној документацији); 

 Меницу за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем у складу са Упутством 

како се доказује испуњеност услова (поглавље VII у конкурсној документацији); 

 Образац трошкова припреме понуде – уколико је понуђач имао такве врсте 

трошкова (Образац X у конкурсној документацији); 
                


