
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

Број: 404-02-220/6/2016-13 

Датум: 07. јул 2016. године 

                         Б е о г р а д 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у отвореном поступку јавне 

набавке радова – Изградња карантинског стакленика, по систему „кључ у руке“ за потребе 
Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.3.1/16. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације у 
отвореном поступку јавне набавке радова – Изградња карантинског стакленика, по 
систему „кључ у руке“ за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из 
Београда, ЈН бр. 1.3.1/16. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 
 

1. - Поглавље V, тачка 2, страна 27  

 
 

УМЕСТО 

 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
08.07.2016. године до 10:00 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 08.07.2016. године у 12:00 часова, на адреси: 
Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 
11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
15.07.2016. године до 10:00 часова без обзира на начин на који се доставља.  



Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 15.07.2016. године у 12:00 часова, на адреси: 
Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 
11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 

 

2. - Поглавље V, део: понуда мора да садржи, страна 29  

 

УМЕСТО 

 

15. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за  
повраћај авансног плађања безусловнe и плативe на први позив, 
обавезујућег карактера за банку, у висини траженог аванса. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

15. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за  
повраћај авансног плађања безусловнe и плативe на први позив, 
обавезујућег карактера за банку, у висини траженог аванса - доставља 
понуђач који изабере авансно плаћање. 

 

 

3. - Поглавље V, тачка 9, подтачка 9.1, страна 31  

 
 

УМЕСТО 

 
Рокови плаћања: аванс 30% од вредности понуде/уговора са ПДВ-ом по 

потписивању уговора, а остатак у месечним ситуацијама са роком плаћања од 45 

(четрдесетпет) дана  од дана пријема исправног овереног рачуна и обострано 

потписаног записника о квантитативно – квалитативном пријему радова, као доказ 

да су радови изведени. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Наручилац ће радове у 2016. години финансирати до износа утврђеног закључком 

Владе Републике Србије 05 бр.: 401-4153/21016 од 27.04.2016. године. Остатак до 

уговорене суме биће исплаћен у 2017. години према привременим ситуацијама и 

окончаном ситуацијом. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Свака фактура се умањује за 30 % у циљу повраћаја уплаћеног аванса. 

Крајњи рок плаћања је 15.11.2017. године. 



Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 
могућностима буџета Републике Србије. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

 Наручилац ће вршити плаћање у месечним ситуацијама у року од 45 

(четрдесетпет) дана  од дана пријема исправног овереног рачуна и обострано 

потписаног записника о квантитативно – квалитативном пријему радова, као 

доказ да су радови изведени. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 Наручилац предвиђа могућност и авансног плаћања: 

Рокови плаћања: аванс максимално до 30% од вредности понуде/уговора са 

ПДВ-ом по потписивању уговора, а остатак у месечним ситуацијама са роком 

плаћања од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног овереног 

рачуна и обострано потписаног записника о квантитативно – квалитативном 

пријему радова, као доказ да су радови изведени. Плаћање се врши уплатом 

на рачун понуђача. 

Наручилац ће радове у 2016. години финансирати до износа утврђеног 

закључком Владе Републике Србије 05 бр.: 401-4153/21016 од 27.04.2016. 

године. Остатак до уговорене суме биће исплаћен у 2017. години према 

привременим ситуацијама и окончаном ситуацијом. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 

највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 

буџетској години. 

 

Свака фактура се умањује за % уплаћеног аванса, у циљу повраћаја 

уплаћеног аванса. 

Крајњи рок плаћања је 15.11.2017. године. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 
могућностима буџета Републике Србије. 
 
 
Понуђач ће у обрасцу VI тачка 5. изабрати начин плаћања.  

 

 

 

 
 

 



4. - Поглавље V, тачка 12, страна 34 

 
 

УМЕСТО 

 
12.4. Гаранција за повраћај авансног плађања 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

12.4. Гаранција за повраћај авансног плаћања – доставља понуђач који изабере 
авансно плаћање 

 

 

 

5. - Поглавље VI, тачка 5, страна 44  

 

УМЕСТО 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а (дин.):  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом (дин.): 

 

 

Рок и начин плаћања: 

Наручилац ће извршити плаћање у складу са 

упутством датом у поглављу V тачка 9. 

Конкурсне документације 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 

60 дана): 

 

Гарантни рок за изведене радове (не може 

бити краћи од 2 године) 

 

Рок за извођење радова (најдуже до 

15.10.2017. године): 

 



Место извођења радова: 

Дирекција за националне референтне 

лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 

10, 11080 Београд 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а (дин.):  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом (дин.): 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 

60 дана): 

 

Гарантни рок за изведене радове (не може 

бити краћи од 2 године) 

 

Рок за извођење радова (најдуже до 

15.10.2017. године): 

 

Место извођења радова: 

Дирекција за националне референтне 

лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 

10, 11080 Београд 

 

 

6. - Поглавље VII, члан 9, страна 53 

 

УМЕСТО 

 

Услови и начин плаћања 
Члан 9.   

 



 

Рокови плаћања: аванс 30% од вредности понуде/уговора са ПДВ-ом по 

потписивању уговора, а остатак у месечним ситуацијама са роком плаћања од 45 

(четрдесетпет) дана  од дана пријема исправног овереног рачуна и обострано потписаног 

записника о квантитативно – квалитативном пријему радова, као доказ да су радови 

изведени. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Наручилац ће радове у 2016. години финансирати до износа утврђеног закључком 

Владе Републике Србије 05 бр.: 401-4153/21016 од 27.04.2016. године. Остатак до 

уговорене суме биће исплаћен у 2017. години према привременим ситуацијама и 

окончаном ситуацијом. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Свака фактура се умањује за 30 % у циљу повраћаја уплаћеног аванса. 

Крајњи рок плаћања је 15.11.2017. године. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 
могућностима буџета Републике Србије. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

Услови и начин плаћања 
Члан 9.   

 
Наручилац ће вршити плаћање у месечним ситуацијама у року од 45 

(четрдесетпет) дана  од дана пријема исправног овереног рачуна и обострано потписаног 
записника о квантитативно – квалитативном пријему радова, као доказ да су радови 
изведени. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 
Наручилац предвиђа могућност и авансног плаћања: 

 
Рокови плаћања: аванс максимално до 30% од вредности понуде/уговора са ПДВ-

ом по потписивању уговора, а остатак у месечним ситуацијама са роком плаћања од 45 

(четрдесетпет) дана  од дана пријема исправног овереног рачуна и обострано потписаног 

записника о квантитативно – квалитативном пријему радова, као доказ да су радови 

изведени. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Наручилац ће радове у 2016. години финансирати до износа утврђеног закључком 

Владе Републике Србије 05 бр.: 401-4153/21016 од 27.04.2016. године. Остатак до 

уговорене суме биће исплаћен у 2017. години према привременим ситуацијама и 

окончаном ситуацијом. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 



Свака фактура се умањује за % уплаћеног аванса, у циљу повраћаја уплаћеног 

аванса. 

Крајњи рок плаћања је 15.11.2017. године. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 
могућностима буџета Републике Србије. 

 
Напомена: члан 9. ће у Уговору бити прилагођен у зависности од тога коју 

опцију плаћања понуђач изабере. 

 

7. - Поглавље VII, члан 9, страна 53 

 

УМЕСТО 

 

Члан 12. 
 

 
Извођач је дужан је да, у оквирном року од 15 (петнаест) дана од дана 

потписивања уговора, а свакако пре исплате аванса, као средство финансијског 
обезбеђења преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плађања у висини 
траженог аванса. 

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива и платива на први 
позив, без приговора и не сме садржавати никакве услове за Наручиоца.  
           Банкарска гаранција ће бити реализована за случај ненаменског трошења аванса 
од стране извођача или због кашњења са почетком извођења радова. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања траје све до потпуног 
правдања аванса. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

Члан 12. 
 

За извођача који изабере авансно плаћање: 
 

Извођач је дужан је да, у оквирном року од 15 (петнаест) дана од дана 
потписивања уговора, а свакако пре исплате аванса, као средство финансијског 
обезбеђења преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плађања у висини 
траженог аванса. 

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива и платива на први 
позив, без приговора и не сме садржавати никакве услове за Наручиоца.  
           Банкарска гаранција ће бити реализована за случај ненаменског трошења аванса 
од стране извођача или због кашњења са почетком извођења радова. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања траје све до потпуног 
правдања аванса. 



8. - Поглавље XI, страна 62 

 

УМЕСТО 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
ћемо Наручиоцу предати у оквирном року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања 
уговора, а свакако пре исплате аванса, као средство финансијског обезбеђења банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плађања у висини траженог аванса. Банкарска гаранција 
за повраћај авансног плаћања ће трајати све до потпуног правдања аванса. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

За понуђаче који изаберу авансно плаћање: 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
ћемо Наручиоцу предати у оквирном року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања 
уговора, а свакако пре исплате аванса, као средство финансијског обезбеђења банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Банкарска гаранција 
за повраћај авансног плаћања ће трајати све до потпуног правдања аванса. 
 
 
 
У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


