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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ 

Руменачка број 110а, Нови Сад 

Број: VII-404-11/2018-7 

Шифра: ЈНМВ-У-1/2018-ГУП 

Дана: 17. априла 2018. године 

Нови Сад 

 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга – Испитивање контроле квалитета 

пољопривредног земљишта, шифра: ЈНМВ-У-1/2018-ГУП је дана 17. априла 2018. године, 

сачинила 
 

  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ КОНТРОЛЕ 

КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 

(Шифра: ЈНМВ-У-1/2018-ГУП) 

 

 
Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – Испитивање контроле квалитета 

пољопривредног земљишта, шифра: ЈНМВ-У-1/2018-ГУП, тачке „III  СПЕЦИФИКАЦИЈА“ и „IV 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, мењају се и гласе: 

 

III  СПЕЦИФИКАЦИЈА 
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – испитивање 

контроле квалитета пољопривредног земљишта 

Шифра: ЈНМВ-У-1/2018-ГУП 
 

I. Узорковање и анализа плодности земљишта вршиће се на пољопривредном земљишту које је у 

власништву пољопривредних произвођача у следећим катастарским општинама: 

 К.О. Степановићево 

 К.О. Футог 

 К.О. Кисач 

 К.О. Лединци 

 

Број узорака за анализу је: 1.350 узорака. 

 

Узорковање ће се спровести на дубинама: 

 Парцеле под ораницама – дубина од 0 до 30 цм 

 Парцеле под вишегодишњим засадима – дубина од 0 до 30 цм и 30 до 60 цм 

 

Испитивање контроле квалитета пољопривредног земљишта обухвата: 

 Узимање и припрема узорака 
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 Анализа узорака: 

- Утврђивањe реакције средине (pH земљишта мерена у 1М KCl и H2O) 

- Утврђивање садржаја CaCO3 ( % CaCO3) 

- Утврђивање садржаја хумуса (% хумуса) 

- Утврђивање садржаја укупног азота (% укупног азота) 

- Утврђивање садржаја лакоприступачног фосфора (mg/100g P2O5) 

- Утврђивање садржаја лакоприступачног калијума (mg/100g К2O) 

 Давање препорука за употребу минералних ђубрива (количина, врста, време и начин 

примене минералних и органских ђубрива) 

 

Понуђач је у обавези да достави Наручиоцу Извештај о резултатима испитивања са 

прeпoрукама зa упoтрeбу пojeдиних врстa минeрaлних и oргaнских ђубривa, кao и мeрама зa 

пoбoљшaњe хeмиjских и биoлoшких свojстaвa зeмљиштa који садржи: 

 Евиденцију парцела и власника, односно, корисника државног земљишта 

 Узорковање земљишта 

 Припрему узорака земљишта за хемијска испитивања 

 Анализу узорака земљишта 

 Класификацију и тумачење добијених резултата 

 Давање препорука за употребу минералних ђубрива (количина, врста, време и начин 

примене минералних и органских ђубрива)  

 
 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

4) Да је при састављању понуде поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Поред обавезних услова, понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о 

јавним набавкама, и то:  

1) да испуњава услов пословног капацитета:  

- да понуђач располаже неопходним минималним пословним капацитетом, и то: 

 да је понуђач у претходнe две пословне године (2016 и 2017) вршио исте или 

сродне услуге које су предмет јавне набавке најмање у вредности понуђене 

цене за ову јавну набавку, 

 

2) да испуњава услов техничког капацитета: 

- да понуђач располаже акредитованом лабораторијом за испитивaњe плoднoсти 

oбрaдивoг пoљoприврeднoг зeмљиштa, 

 

3) да испуњава услов кадровског капацитета:  
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- да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има у радном односу 

најмање четири ангажована лица на пословима који су у вези са јавном набавком, од 

тога једног хемијског техничара, и то да има: 

 средње образовање у трајању од четири године; и 

- једног дипломираног инжењера мелиорације, једног дипломираног инжењера 

ратарства и једног дипломираног инжењера воћарства, од којих најмање један мора да 

има лиценцу пољопривредног саветодавца, и то да имају: 

 високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-

мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним 

набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о 

јавним набавкама, док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама подизвођач не мора да 

испуњава.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач. 1 до 3. Закона о јавним набавкама наведених у конкурсној документацији, 

доказује се достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се 

потврђује испуњавање обавезних услова утврђених Законом о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве). 

 

Услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама наведен у конкурсној документацији 

доказује се достављањем Изјаве о поштовању важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве. 

  

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност додатних услова из 

члана 76. Закона о јавним набавкама наведених у конкурсној документацији, доказује се 

достављањем тражених доказа, и то: 

1) да испуњава услов пословног капацитета 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора у траженом периоду чији су 

предмет услуге које се врше са одговарајућим потврдама о референцама.  

 

2) да испуњава услов техничког капацитета: 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

Фотокопија уверења о акредитацији лабораторије. 

 

3) да испуњава услов кадровског капацитета 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

1. Образац изјаве о кадровском капацитету (саставни део конкурсне документације је Образац 

наведене изјаве) са списком лица која ће бити одговорна за извршење уговора са следећим 

доказима; 

2. Фотокопије одговарајућих М образаца пријаве  на обавезно социјално осигурање запослених 

или копије уговора о радном ангажовању (уговор о раду / уговор о обављању привремених и 

повремених послова / уговор о делу); 

3. Фотокопија дипломе о стеченом средњем образовању у трајању од четири године;  
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4. Фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на студијама другог степена (дипломске 

академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; и 

5. Фотокопија Лиценце пољопривредног саветодавца издате од стране надлежног органа. 

 

Обрасци изјава морају бити попуњени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени 

печатом.  

Уколико Обрасце изјава потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може 

бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац 

ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који 

су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 

што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач 

има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити 

понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 

начин. 

 

Тачка 2. 

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне документације. 

 

 

 

                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


