
 
 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија јавну набавку у отвореном поступку 

Број ЈНMВ:  IV 04-404-15/2015 

Датум:   03.07.2015. год. 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
 

 

ПРЕДМЕТ:  Измене и допуне Конкурсне документације за припремање понуда за јавну набавку 

                     услуге услуге ангажовања пољочуварске службе у општини Нови Бечеј, према  

                     спецификацији набавке и техничким карактеристикама набавке, ЈНМВ број 
                     IV 04-404-15/2015 

 

1. Комисија Наручиоца врши измену Конкурсне документације, и то: на стр. 3/38 у тачки 8. Позива 

за подношење понуда и на стр.24/38 у тачки 18. Упутства понуђачима како да сачине понуду, тако да 

се уместо:  

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

уписује: 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.  

            У случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда са истом  

            понуђеном ценом, Наручилац ће извршити избор тако што ће предност, редом све до избора 

            понуђача коме ће се доделити уговор о јавној набавци, имати понуђач: 

1.   који је понудио дужи рок важења понуде,  

  2.   који је имао већу вредност пружених услуга, унетих у референт листи 

 

2. Комисија Наручиоца врши измену Конкурсне документације, на стр. 4/38 у тачки 16. Позива за 

подношење понуда, и на стр.25/38 ( Упутство како да се сачини понуда ) тако да се уместо:   

 

Пре доношења Одлуке о додели уговора, наручилац МОЖЕ ТРАЖИТИ од понуђача чија је   понуда 

оцењена као најповољнија да достави оверене фотокопије (уз подношење оригиналне 

документације на увид) доказа о испуњености услова за учешће у поступку набавке.  

   

           уписује: 

  Пре доношења Одлуке о додели уговора, наручилац може тражити од понуђача чија је понуда    

  оцењена као најповољнија да достави оригинале или оверене фотокопије доказа о испуњености   

  услова за учешће у поступку јавне набавке на увид, а који су достављени у неовереним копијама. 

 

3. Комисија Наручиоца врши измену Конкурсне документације, на стр. 3/38 ( Позив за подношење 
понуде ), на стр. 7/38 ( Спецификацији набавке ), на стр. 8/38 ( Техничке карактеристике ) и на стр 
36/38 ( Модел Уговора ) у члану 3, тако да се уместо предмета набавке: 
Ангажовање пољочуварске службе у свим катастарским општинама општине Нови Бечеј, у периоду 
од 12 месеци од дана закључења уговора, чиме ће се обезбедити: 12-очасовно активно чување уз 12-
очасовну приправност у периоду од 16.03.2015. – 15.11.2015. године (осим у периоду бербе 
кукуруза у трајању од 60 дана када се захтева 24-очасовно активно чување), 6-очасовно активно 
чување уз 18-очасовну приправност у периоду од 16.11.2015.- 15.03.2016.године са укупно 35.500 
радних сати пољочувара рачунајући са свим трошковима који су неопходни за реализацију 
предметне услуге (трошкови горива, потребне опреме за пољочуваре и др); 
Уписује: 

Ангажовање пољочуварске службе у свим катастарским општинама општине Нови Бечеј, у периоду 

од 12 месеци од дана закључења уговора, чиме ће се обезбедити:  



- 12-очасовно активно чување уз 12-очасовну приправност у периоду од дана закључења 

уговора до 15.11.2015. године (осим у периоду бербе кукуруза у трајању од 60 дана када се 

захтева 24-очасовно активно чување);  

- 6-очасовно активно чување уз 18-очасовну приправност у периоду од 16.11.2015.- 

15.03.2016.године;  

- 12-очасовно активно чување уз 12-очасовну приправност у периоду од 15.03.2016.године до 

дана истека рока важења закљученог уговора; 

 

са укупно 35.500 радних сати пољочувара рачунајући са свим трошковима који су неопходни за 
реализацију предметне услуге (трошкови горива, потребне опреме за пољочуваре и др); 
 

 

4. Комисија Наручиоца врши измену Конкурсне документације, на стр. 14/38 у Упутству како се 
доказује испуњеност услова, под Б IV, тако да се уместо: 

   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а   

наручилац  ће  пре доношења Одлуке о додели уговора да тражити од понуђача, чија је понуда 

на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, оцењена као најповољнија, да достави 

оверене фотокопије доказа о испуњености услова за учешће у поступку набавке које ће 

предати наручиоцу и поднесе оригинале наведених докумената на увид.  

Уписује: 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а   

наручилац пре доношења Одлуке о додели уговора, може тражити од понуђача чија је понуда 

оцењена као најповољнија да достави оригинале или оверене фотокопије доказа о испуњености 

услова за учешће у поступку јавне набавке на увид, а који су достављени у неовереним копијама. 

 

5. Комисија Наручиоца је уочила грешку на страни 19/38 Конкурсне документације у Поглављу VII 

1.у тачки 2 Упутства понуђачима како да сачине понуду, тако да уместо: 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.07.2015. 

године, до 11,00 часова. 

Стоји: 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.07.2015. 

године, до 11,00 часова. 

 

  6. Комисија Наручиоца врши измену Конкурсне документације, на стр. 36/38 , мења образац за 
образложење структуре цене тако да уместо: 

За јавну набавку услуге ангажовања пољочуварске службе у општини Нови Бечеј, за коју наручилац 

спроводи отворени поступак јавне набавке ЈНВВ број IV 04-404-15/2015, према спецификацији и 

техничким карактеристикама набавке, Комисија наручиоца је припремила Образац понуде у ком су 

наведени основни елементи понуђене цене, како јединична и тако и укупна цена, без и са ПДВ-ом, те 

се сходно одредбама  чл. 11. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 

29/2013), се сматра да је сачиње Образац структуре цене за предметну набавку. 

 

 

Сходно одредбама чл. 11. став 1. тачка 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС“, број 29/2013), а с обзиром на чињеницу да је Наручилац одредио да у цену набавке 

треба урачунати све трошкове набавке (трошкови горива и др), да су јединичне цене утврђене су на 

основу цене радне снаге, енергената и др. елемената који су важили на тржишту у моменту давања 

понуде и да понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, тј. не подлежу 

обрачуну разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога,  наручилац не тражи утврђивање 

процентуалног учешће одређених врста трошкова у укупној цени.  

Уноси образац структуре цене 

 



 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Понуђач: _______________________________________________________________________ 

Ред. 

бр. 

 

Основни елементи понуђене цене: 

 

износ у дин.: 

____ % учешћа 
у укупној цени са 

ПДВ-ом: 

 
1. 

 
Цена услуге (без трошкова) без ПДВ-а: 

 
динара 

 
____ %  

 

 

 
2. 
 

 

 

Трошкови (навести појединачно) без ПДВ-а: 

 
 - Трошкови горива: 
 
 - Трошкови опреме за пољочуваре: 
           - Трошкови ________________ 
           - Трошкови ________________ 
           - Трошкови ________________ 
 
- Трошкови  _________________ 
- Трошкови  _________________ 

 

 
динара 

 

 
динара 
динара 
динара 

 
динара 
динара 

 

 

 
____ % 

 

 
____ % 
____ % 
____ % 

 
____ % 
____ % 

 

 
3. 

 
Укупна цена услуге без ПДВ-а (1 + 2): 

динара 
 

____ % 
 

 
4. 

 
ПДВ ( 20,00 %): 

динара 
 

____ % 
 

 
5. 

 
Укупна цена услуге са ПДВ-ом (3 + 4): 

 
динара 

 

 
100,00  % 

 
- Навести све елементе који се односе на предметну набавку; 

 

 

             Место и датум:                                                                    Потпис  одговорног лица понуђача: 

_____________________________                                   М.П.                  ___________________________ 

 

 

УПУТСТВО 

за попуњавање обрасца „Структуре цене“ 
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, број 29/2013), понуђач је у обавези да наведе све елементе који чине понуђену цену. 

Наручилац је у Упутству понуђачу како да сачини понуду, дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у 

понуди, уз прецизирање структуре цене: 

Понуђач је дужан да у обрасцу „Структура цене“ прецизно наведе:  

- Под  тачком 1. уписујe се цена услуге (без трошкова) без ПДВ-а: 

- Под  тачком 2. уписују се сви трошкови набавке, који чине укупну цену са износима, односно у обрасцу треба  

 да су садржани појединачно сви пратећи трошкови, који се укључују у укупну цену набавке (без ПДВ-а); 

- Под  тачком 3. уписује се укупна цена услуге без ПДВ-а (исказана у Понуди); 

- Под  тачком 4. уписује се износ  ПДВ-а (исказан у Понуди); 

- Под  тачком 5. Уписује се укупна цена услуге са ПДВ-ом (исказана у Понуди); 

као и процентуално учешће свих наведених елемената исказаних у Обрасцу. Образац „Структуре цене“ мора доказивати 

да цене  у понуди  покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке;  
 

 

7. Комисија Наручиоца врши измену Конкурсне документације, на стр. 38/38 у Члану 10 Модела 
Уговора, уместо: 
 

Одговорно лице наручиоца за одобравање послова дефинисаних овим уговором је Ивица Миланков, 

помоћник председника општине Нови Бечеј.  

Пружалац услуге ће извештај о извршењу предметне услуге подносити одговорном лицу наручиоца. 

за јавну набавку услуге ангажовања пољочуварске службе у општини Нови Бечеј 



Уписује: 

Одговорно лице наручиоца за одобравање послова дефинисаних овим уговором је помоћник 

председника општине Нови Бечеј.  

Пружалац услуге ће извештај о извршењу предметне услуге подносити одговорном лицу наручиоца. 

8. На страни 22/38 Упутства понуђачима како да сачине понуду, у тачки 10. Стоји: 

Образац „СТРУКТУРА ЦЕНЕ“: за предметну јавну набавку услуге: Комисија наручиоца је 

припремила Образац понуде у ком су наведени основни елементи понуђене цене, како 

јединична и тако и укупна цена, без и са ПДВ-ом, те се сходно одредбама  чл. 11. став 2. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013), се сматра да је 

сачињен Образац структуре цене за предметну набавку. 

Овај став се брише, и уписује се: 

Понуђач је дужан да у обрасцу ''Структура цене'', који чини саставни део Конкурсне документације, 

прецизно наведе: укупну цену услуге без ПДВ-а, све пратеће трошкове, као и укупну цену набавке 

без ПДВ-а, ПДВ-е и укупну цену услуге са ПДВ-ом, као и процентуално учешће свих наведених 

елемената исказаних у обрасцу. 

Образац структуре цене мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у 

реализацији набавке. 

9.Након извршених измена и допуна, Комисија је пренумерисала странице конкурсне документације, 

и она сада садржи 41 страну. 

 

 

 

Позив и Конкурсна документација за предметну набавку у свему осталом остају непромењени.  

С обзиром на чињеницу да је наведено уочено пре истека рока за подношење понуда, односно у 

периоду који је дужи од осам дана пре истека рока за подношење понуда, Комисија Наручиоца ће 

измењену Конкурсну документацију поставити на Порталу УЈН и интернет адреси наручиоца, 

сходно одредбама чл.63 Закона о јавним набавкама, без продужења рока за подношење понуда. 

 

                     Председник Комисије: 

      _______________________ 
                          Драган Петровић 

 


