
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: исправка конкурсне документације и позива за подношење понуде 

за набавку за санирање мокрих чворова ЈН 13/2015 наручиоца, Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар 

краља Александра 84, Београд. 

 

Комисија за јавну набавку ЈН 13/2015 врши исправку конкурсне документације и позива 

за подношење понуда, а у складу са изменама и допунама Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, бр. 68/2015). Техничком грешком у позиву за подношење 

понуда у тачки 11 наведено је „Одлука о додели уговора донеће се у року од 25 

(двадесетпет) дана од дана отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у 

року од 3 (три) дана од дана доношења.“, а треба да стоји „Одлука о додели уговора  

донеће се у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и биће објављена 

на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења.“ 
Техничком грешком у конкурсној документацији на станици број 16 наведено је „После 

доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

дана од дана пријема одлуке.“, а треба да стоји „После доношења одлуке о додели 

уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 

Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објаве на 

Порталу јавних набавки.“ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

- Управа за аграрна плаћања - 

Број: 404-02-39/2015-07 

Датум:  12.11.2015. године 

Булевар краља Александра 84, Београд 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 13/2015 16/45 

 

наручилац исте. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока 

за подношење понуда.  

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

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

10 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

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

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета уплати таксу 

од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре и након отварања понуда.  

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће 

елементе: 

1) Да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

2) Да представља доказ о извршеној уплати таксе, односно налог за уплату таксе, односно 

налог за пренос средстава, као и датум извршења налога; 

3) Износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата тражи (120.000,00 динара); 

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 таксе: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права за кога је извршена уплата таксе; 

8) Корисник: буџет Републике Србије; 

9) Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за кога 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 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.   

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

 

 

 

 

 



 

 

 

На основу члана 32, 55. став 1. тачка 2. и 57. став 1. Закона о јавним набавкама, 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, 

Булевар краља Александра 84, Београд упућује    

 

ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

1. Позивамо вас да поднесете понуду у отвореном поступку јавне набавке за доделу 

уговора за радове на санацији мокрих чворова у Београду, наручиоца Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања,  Булевар краља 

Александра 84, Београд.  

Врста наручиоца: органи државне управе. 

Интернет страница Управе за аграрна плаћања је: www.uap.gov.rs.  

2. Врста поступка и врста предмета јавне набавке: отворени поступак јавне набавке, 

JН број 13/2015, за набавку радова на санацији мокрих чворова у објекту, који користи 

Управа за аграрна плаћања у Београду. 

3. Предмет јавне набавке: радови – санација мокрих чворова, шифрa из Општег 

речника набавки: 45330000-9 (водоинсталатерски и санитарни радови). 

4. Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и 

конкурсном документацијом. 

5. Крајњи рок за подношење понуда  је 23.11.2015. године  до 10:00 часова. 

6. Понуду доставити у затвореној и запечаћеној коверти на којој су на предњој страни 

написани текст „понуда-не отварај“, назив и број јавне набавке за коју се подноси понуда, 

на адресу Наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за 

аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд. На полеђини коверте читко 

написати назив и адресу понуђача, број телефона, факса, е-mail адресу, као и име и презиме 

лица за контакт. Понуђачи понуде подносе лично на писарници Наручиоца или путем 

поште. 

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

7. Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање понуде. 

8. Понуда са варијантама није дозвољена. 

9. Отварање понуда извршиће се дана 23.11.2015. године са почетком у 11:30 часова 

у просторијама Управе за аграрна плаћања у Београду, Булевар краља Александра 84. 

Овлашћени представник понуђача који присуствује отварању понуда предаје оверено 

и потписано пуномоћје пре почетка отварања понуда, које мора гласити на особу која 

присуствује отварању понуда (уколико није законски заступник). 

10. Избор најповољније понуде: Одлука о додели уговора ће се донети применом 

критеријума „најнижа понуђена цена“. У случају када постоји 2 (две) или више понуда 

са истом понуђеном ценом, предност ће имати понуђач који је понудио краћи рок за 

извођење радова. Други резервни критеријум је дужи рок гаранције на уграђени материјал 

и радове. 

11. Одлука о додели уговора  донеће се у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања 

понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана 

доношења.  

 

http://www.uap/

