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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(Сл. гласник РС, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-
34/16-1 од 05. 04. 2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 
404-34/16-2 од 05. 04. 2016. године, припремљена је: 
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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о Наручиоцу 
    Назив Наручиоца: Република Србија 
    Републички хидрометеоролошки завод 
    Кнеза Вишеслава бр.66, 11030 Београд 
    ПИБ: 102217008; Матични број: 07003706; 
    Интернет страница Наручиоца: www.hidmet.gov.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка је јавна набавка која се спроводи у отвореном поступку у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке су услуге – Контрола громобранских инсталација на 
објектима РХМЗ-а, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарти 
засебно. 
Ознака из општег речника: 50610000 – Услуге поправке и одржавања безбедносне 
опреме. 
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
5. Време и место отварања понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се 16. 05. 2016. године у 12,30 часова, у малој сали 
Републичког хидрометеоролошког завода Србије, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 
Београд. 

  
6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
   Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 25 дана од дана јавног 

отварања понуда. 
 

7. Контакт  
   Лице за контакт: Бранислава Илић, телефон: 011/3050-863. 
   E-mail адреса: nabavka@hidmet.gov.rs  
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II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 13/16 су  услуге – Контрола 
громобранских инсталација на објектима РХМЗ-а, обликована у две партије тако да се 
свака партија може уговарти засебно. 
 
Ознака из општег речника набавке: 50610000 – Услуге поправке и одржавања 
безбедносне опреме. 

 
 Предметна јавна набавка обликована је у две партије и то: 

 

- ПАРТИЈА 1: Контрола громобранских и електро инсталација на 13 противградних 
полигона и у магацину противградних ракета у Рековцу; 

- ПАРТИЈА 2: Контрола громобранских инсталација у мрежи противградних станица 
у Војводини (на 430 локација). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку услуга: Сервисирање и контрола 
против-пожарне опреме РХМЗ-а, у отвореном поступку број 13/16 

страна 4 oд 46 



 
 

III   ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
ПАРТИЈА 1: КОНТРОЛА ГРОМОБРАНСКИХ И ЕЛЕКТОИНСТАЛАЦИЈА  НА 
13 ПРОТИВГРАДНИХ ПОЛИГОНА И МАГАЦИНА  РЕКОВАЦ: 
 
1.1. Место пружања услуга 

 
Место пружања услуга су пословни простори у објектима који користе 

запослени код наручиоца у мрежи 13 радарских центара и магацина Рековац, на  
следећим локацијама:  

- РЦ Фрушка Гора, место Краљева столица, на територији  општине Ириг,  
- РЦ Бајша, с Бајша, Тополски  пут, на територији општине Бачка Топола,  
- РЦ Самош општина Ковачица, с Самош,  
- РЦ Ваљева, место Близоње, општина Ваљево,  56 
- РЦ Букуља, место Букуља, општина Аранђеловац,  
- РЦ Бешњаја, место с Буруровац, општина Крагујевац,  
- РЦ Петровац, у с. Орешковица општина Петровац на Млави,  
- РЦ Црни Врх, општина Бор,   
- РЦ Ужице у с. Буар општина Ужице,   
- РЦ Крушевац у селу Срње, општина Крушевац,  
- РЦ Ниш, Каменички вис, општина Ниш,  
- РЦ Кукавица у с.Кукавица, општина Лесковац,   
- РЦ Сјенице, место Радишића  брдо, општина Сјеница  и 
- Магацин Рековац у селу Ратковић (нелин гроб), општина Рековац, 

 
Преглед и испитивање инсталација извршити на свим  горе наведеним објектима у 
зависности од нивоа заштите.  
 
1.2. Опис послова   
 
Извршити редован периодични преглед, контролу и испитивање громобранске 
инсталације, да ли је систем у добром стању који треба да обухвати: 
 
   -  визуелну контролу (да ли има лабавих веза и прекида у проводницима 
громобранске инсталације и спојева, да наведен део систем није ослабљен корозијом, 
да су неоштећене све везе са уземљењем и др.) 
   -     испитивање континуитета, наручито за оне делове громобранске инсталације који 
нису видљиви за контролу. 

-  испитивање отпорности распростирања система за уземљење и његових 
појединачних уземљивача. 
-     контролу и испитивање проводника за изједначавање потенцијала, спојева, екрана, 
трасе каблова и уређаја за заштиту од пренапона и сачинити извештај о томе. 

 
1.3. Преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона на свим 

наведеним локацијама у тачки - Партије 1, уз издавање стручног налаза. 
 
Списак 13 радарских центара и магацина Рековац налазе се у Прилогу 2. 
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ПАРТИЈА 2: КОНТРОЛА ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  У МРЕЖИ ПГС 
ВОЈВОДИНЕ (НА 430 ЛОКАЦИЈА). 
 

1. Опис послова   
 

Извршити редован периодични преглед, контролу и испитивање громобранске 
инсталације, да ли је систем у добром стању који треба да обухвати: 

 
   -   визуелну контролу (да ли има лабавих веза и прекида у проводницима 
громобранске инсталације и спојева, да наведен део систем није ослабљен корозијом, 
да су неоштећене све везе са уземљењем и др.) 
   -     испитивање континуитета, наручито за оне делове громобранске инсталације који 
нису видљиви за контролу. 

-  испитивање отпорности распростирања система за уземљење и његових 
појединачних уземљивача. 
-     контролу и испитивање проводника за изједначавање потенцијала, спојева, екрана, 
трасе каблова и уређаја за заштиту од пренапона и сачинити извештај о томе. 

 
Списак свих противградних станица које су предмет јавне набавке, са ближим 
подацима о називу ПГС, месту, територији, општини и коме РЦ припада налазе се у 
Прилогу 3. 
 
НАПОМЕНА:  
 
Понуђачи могу добити ближа обавештења о објектима у мрежи радарских центара, 
магацину Рековац и мрежи противградних станица (адресе и локације, тип и врста 
објеката, расположива пројектна документација), на мејл zoran.babic@hidmet.gov.rs или 
на телефон 011/3050-867, контакт особа Зоран Бабић (начелник одељења), ради увида у 
пројектну документацију објекта/објеката (Пројекат изведеног стања електричних 
инсталација јаке и слабе струје и громобрана, Типски пројекат за ПГР и пројекат 
заштите приручног магацина за чување ПГР и План заштите од пожара), ради 
објективног утврђивања њиховог стања и сагледавања обима посла. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који   
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. став 2 ЗЈН 
и то: 

 
1.2.1)  Неопходан технички капацитет (за Партију 1 и Партију 2): 

 

- Понуђач мора да располаже са минимум 6 (шест) сервисних возила, од тога 
минимум 2 доставна, односно теретна; 

- Да понуђач поседује 2 (два) инструмента за мерење громобранских и електро 
инсталација. 

 
1.2.2) Неопходан кадровски капацитет (за Партију 1 и Партију 2): 

 

- Да понуђач има најмање 10 запослених који раде на пословима који су предмет 
јавне набавке, односно радно ангажованих сервисира – електро техничара; 

- Да понуђач има најмање једног запосленог дипломиран електро инжењера (VII 
степен) са лиценцом 450 или 453 – Инжењерске коморе, који ради на пословима 
који су предмет јавне набавке. 

 
1.3. Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са чланом 80. 

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

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона,  а додатне 
услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 
 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра 
надлежног Привредног суда; 

 
2) Услов из члана 75. ст. 1. тач. 2) Закона 
 

Доказ:  Правна лица:   
 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре;  
 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала;  
 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
 
Предузетници и физичка лица:   
 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
 
 3.  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона 
 

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
  
 4.  Услов из чл. 75. став 2 Закона 
 
Доказ: Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом образац изјаве о поштовању 
обавеза из чл.75. ст.2. Закона (Образац бр. 5) 
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА НАРУЧИОЦА: 
 

 
 

1. Неопходан технички капацитет (за Партију 1 и Партију 2) 
 

Понуђач мора да располаже са минимум 6 (шест) сервисних возила, од тога минимум 2 
доставна, односно теретна;  
 
Доказ: копије саобраћајних дозвола за власништво, или фотокопија уговора о лизингу;   
Доказ: фотографија регистрационих налепница; 
Доказ: одштампани подаци са сaобраћајне дозволе, путем читача саобраћајне                   
дозволе; 
 
Да понуђач поседује 2 (два) инструмента за мерење громобранских и електро 
инсталација 
 
Доказ: фотокопија документа о баждарењу инструмента на име понуђача. 
  
 

2. Неопходан кадровски капацитет (за Партију 1 и Партију 2) 
 
Да понуђач има најмање 10 запослених који раде на пословима који су предмет јавне 
набавке, односно радно ангажованих сервисера – електро техничара. 
 
Доказ:  фотокопије обрасца М3 А, односно образац М за  све наведене сервисере. 

 
Да понуђач има најмање једног запосленoг дипломираног електро инжењера (VII 
степен) са лиценцом 450 или 453 – Инжењерске коморе, који ради на пословима који су 
предмет јавне набавке; 
 
Доказ: фотокопија лиценце 450 или 453 Инжењерске коморе и важећа потврда 
инжењерске коморе о плаћању чланарине и да издата лиценца није одлуком суда части, 
одузета. Оба документа морају бити потписана и оверена оргиналним лиценцним 
печатом носиоца лиценце. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а 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 5 
(пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, у складу са чл. 78. Закона о 
јвним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) није у обавези да 
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достави доказе о обавезним условима из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) истог закона. 

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. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке. 
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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 
наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
јавне набавке. 

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке 
прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном 
документацијом и позивом за подношење понуда. 

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

Понуђачи су дужни да понуду сачине у писаном облику на српском језику, с тим 
што је дозвољено да се део конкурсне докумeнтације који се односи на понуђене 
предметне услуге достави и на енглеском језику. Наручилац може да приликом 
прегледа и оцењивања понуда, тражи од понуђача да достави превод на српски језик, 
који ће бити релевантан за оцењивање понуда. 

 
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: Републички хидрометеоролошки 
завод, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку услуга у отвореном поступку – Контрола громобранских инсталација на 
објектима РХМЗ-а, обликована у две партије, ЈН бр. 13/16, за Партију (уписати 
број и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 16. 05. 2016. године до 12,00 часова, а јавно отварање 
понуда обавиће се истог дана са почетком у 12,30 часова у малој сали Републичког 
хидрометеоролошког завода. 
 
Понуда мора да обухвати све тражене ставке. Уколико понуда понуђача не обухвата све 
тражене ставке, његова понуда се неће узети у даљи ток разматрања понуда 
 
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 наручулац 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. 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији. 
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Понуда мора да садржи: 
     - Образац понуде (Образац бр.1, поглавље  VI  конкурсне документације), попуњен, 
потписан и печатом оверен; 
     - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. Закона, наведене у 
Упутству како се доказује испуњеност услова (поглавље  IV  конкурсне документације); 
     - Модел уговора - понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, 
потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела 
уговора (поглавље VII конкурсне документације). Модел уговора потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача ако понуду подноси самостално или са подизвођачем, или 
овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача, тј. овлашћено лице носиоца посла, 
ако понуду подноси група понуђача, у складу са споразумом из члана 81. став 4. 
Закона; 
 - Образац структуре цене (Образац бр.2, поглавље  VIII  конкурсне документације), 
попуњен, потписан и печатом оверен; 
    - Образац трошкова припреме понуде (Образац бр.3, поглавље IX конкурсне 
документације), попуњен, потписан и печатом оверен; 
    - Образац изјаве о независној понуди (Образац бр.4, поглавље X конкурсне 
документације), попуњен, потписан и печатом оверен; 
    - Образац о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона (Образац бр.5, поглавље  XI  
конкурсне документације), попуњен, потписан и печатом оверен; 
    - Образац изјаве о неопходном техничком капацитету (Образац бр.6, поглавље  XII  
конкурсне документације), попуњен, потписан и печатом оверен; 
 - Образац изјаве о неопходном кадровском капацитету (Образац бр.7, поглавље  XIII  
конкурсне документације), попуњен, потписан и печатом оверен 
    -  Прилог 1: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача. 
     
           Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити 
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује и печатом оверава. 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

    Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који самостално поднесе 
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 
нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

     
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка обликована је у две партије, тако да се свака партија може 
уговарати засебно: 
 
- ПАРТИЈА 1: Контрола громобранских и електро инсталација на 13 противградних 

полигона и у магацину противградних ракета у Рековцу; 
- ПАРТИЈА 2: Контрола громобранских инсталација у мрежи противградних станица 

у Војводини. 
 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. 
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 
набавку или само на одређену партију. 
- Понуђач који учествује за обе партије подноси понуде одвојено, у посебним 
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ковертама за сваку партију за коју учествује. Могуће је доставити и понуду за обе 
партије у једној коверти, с тим што је обавеза понуђача да на коверти јасно наведу за 
које партије су поднели понуде. Уколико понуђач учествује за обе партије, довољно је 
да доказе о испуњењу обавезних услова за учешће предају уз једну понуду, у ком 
случају ће у осталим понудама назначити у којој понуди (за коју партију) се налазе 
достављени документи.  
- У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, докази из чл. 75. и 76. 
Закона не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за све партије, с тим што је обавеза понуђача да наведе 
у којој понуди су достављени докази. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

          У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно 
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив Понуде треба доставити на адресу: Републички 
хидрометеоролошки завод Србије, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд, са назнаком: 

 

„ИЗМЕНА ПOНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – КОНТРОЛА 
ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА РХМЗ-А, 
ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, БР.  13/16, ЗА ПАРТИЈУ (уписати број и назив 
партије) – НЕ ОТВАРАТИ“   или   
 
„ДОПУНА ПOНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – КОНТРОЛА 
ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА РХМЗ-А, 
ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, БР.  13/16, ЗА ПАРТИЈУ (уписати број и назив 
партије)– НЕ ОТВАРАТИ“   или  
  
„ОПОЗИВ ПOНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – КОНТРОЛА 
ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА РХМЗ-А, 
ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, БР.  13/16, ЗА ПАРТИЈУ (уписати број и назив 
партије)  – НЕ ОТВАРАТИ“ или   
 
 „ИЗМЕНА И ДОПУНА ПOНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – КОНТРОЛА 
ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА РХМЗ-А, 
ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, БР.  13/16, ЗА ПАРТИЈУ (уписати број и назив 
партије) – НЕ ОТВАРАТИ“ 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђачa и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој Понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду за једну партију. 
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подиспоручилац у истој партији, нити исто лице 
може учествовати у више заједничких понуда. 
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        У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да: 
 

 - у обрасцу понуде (образац бр. VI у конкурсној документацији) наведе 
опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке коју ће поверити 
подизвођачу (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и 
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 - за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. тач 1) до 4) Закона на начин наведен у делу IV у конкурсној документацији. 

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, 
без обзира на број подизвођача. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
      
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, у 
обрасцу понуде (образац број VI у конкурсној документацији), навести опште податке о 
сваком учеснику из групе понуђача. 

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона на начин предвиђен у делу под IV у 
конкурсној документацији. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под 
тачком 2. у оквиру поглавља V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који 
обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
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9.  ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ИЗВРШЕЊА, НАЧИНА, МЕСТА, РОКА И 

УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, ГАРАНТНОГ РОКА И 
ПРИЈЕМА УСЛУГА  

 
  9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац захтева да се плаћање врши након извршења предметних услуга. Рок 
плаћања понуђач уписује у образац понуде и не може бити краћи од 15 дана и не 
дужи од 45 дана од дана пријема рачуна за извршење предметних услуга. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 9.2. Захтев у погледу начина и рока извршења предметних услуга 
Понуђач исказује рок извршења у обрасцу понуде, за сваку партију посебно. Рок 
извршења не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.   
Неопходно је да изабрани понуђач, пре почетка извршења предметних услуга, добије 
сагласност и инструкције овлашћених лица наручиоца за обилазак објеката. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може 
мењати понуду. 

 
 10. ЦЕНА, СТРУКТУРА ЦЕНЕ, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА 
БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 
дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

Цена је фиксна за цео период важења уговора. 
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави уредно 
потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са 
овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са 
клаузулом „неопозива“, „безусловна“, „без протеста“ и „по виђењу“, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном 
року. Меница мора да важи десет дана дуже од истека уговореног гарантног рока. 
Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 
промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 
31/11).  
Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и копију 
картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за 
заступање и доказ о регистрацији менице. 
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12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 
   Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће 
давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 
отварања понуда, односно пријава.  
   Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде.  
      Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. 
    Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. 
    Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана 
пре истека рока за подношење понуда.  
Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити уз напомену „Захтев за додатним појашњењима 
конкурсне документације за јавну набавку услуга – Контрола громобранских 
инсталација на објектима РХМЗ-а, обликована у две партије, бр. 13/16, за Партију 
(уписати број и назив партије)  – НЕ ОТВАРАТИ” -   на неки од следећих начина: 
 
      - путем поште на адресу наручиоца: Републички хидрометеоролошки завод, ул. 
Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд. 
      - електронским путем на адресу: nabavka@hidmet.gov.rs.  
 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
 
14. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
        Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни 
конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, 
продужиће рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИСПОРУЧИОЦА 
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        После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
       Уколико наручилац оцени да су потребна дадатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
оставити понуђачу примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
       Наручилац може уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
      У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
      Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ 
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке: 
 
поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
учинио повреду конкуренције; 
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Доказ може бити: 
правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
исправа о наплаћеној уговорној казни; 
рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу.  
 Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
и то уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од понуђене цене, са 
урачунатим ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног 
обезбеђења испуњења уговорних обавеза, као и картон депонованих потписа. 
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност 
приликом одлучивања имаће понуда која има краћи рок извршења. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
          Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштитзи на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
         Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права    
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.   
 
 20.  РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
 
       Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и 
неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним 
набавкама.  
 
      Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 
 
     1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
     2)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
     3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права 
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 
nabavka@hidmet.gov.rs или препорученом  пошиљком са повратницом на адресу: ул. 
Кнеза Вишеслава бр.66, 11030 Београд, са назнаком “ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
У ПОСТУПКУ ЈН БР. (уписати број и назив јавне набавке)”. Захтев за заштиту права се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке  радње  наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана 
од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев 
ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 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 
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обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 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 је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 120.000,00 динара (уколико процењена врдност јавне набавке није већа од 
120.000.000,00 динара) на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253, 
позив на број (уписати број или ознаку јавне набавке), сврха уплате: ЗЗП; уписати 
назив наручиоца и број или ознаку јавне набавке, прималац: буџет Републике Србије.  
Уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 120.000.000,00 динара, висина 
таксе износи 0,1 % процењене вредности. Уколико је јавна набавка обликована по 
партијама, висина износа таксе је 120.000,00 динара уколико збир процењених 
вредности оспораваних партија није већи од 120.000.000,00 динара, односно 0,1 % 
збира процењене вредности свих оспорених партија уколико је та вредност већа од 
120.000.000,00 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -  167. Закона о 
јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
22 . РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона о јавним набавкама.  
 

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор  пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона. 
 
23 . ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  
 
 Након закључења уговора наручилац може да повећа обим предмета јавне 
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора 
не може да буде већа од вредности из чл. 39. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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Образац бр.1 
VI    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________  од __________________ за јавну набавку услуга у 
отвореном поступку  – Контрола громобранских инсталација на објектима РХМЗ-а, 
обликована у две партије, ЈН број 13/16.  
 
Понуду подносим за (заокружити, односно уписати): 
 
Целокупну набавку (обе партије); 

За партију:  _______   (уписати број партије за које се подноси понуда). 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 
 
Назив понуђача: 
 

 

 
Адреса понуђача: 
 

 

 
Матични број понуђача: 
 

 

 
Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

 
Име особе за контакт: 
 

 

 
Електронска адреса понуђача (е-mail): 
 

 

 
Телефон: 
 

 

 
Телефакс: 
 

 

 
Број рачуна и назив банке: 
 

 

 
Лице овлашћено  за потписивање уговора: 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

 

А)  САМОСТАЛНО 
 
 

Б)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 

В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подиспоручиоцу, уколико се понуда подноси са подиспоручиоцем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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Образац бр.1 
3)  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 
 

 

1) 
 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

  

Адреса: 
 

 

  

Матични број: 
 

 

  

Порески идентификациони број: 
 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

2) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

  

Адреса: 
 

 

  

Матични број: 
 

 

  

Порески идентификациони број: 
 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

3) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

  

Адреса: 
 

 

  

Матични број: 
 

 

  

Порески идентификациони број: 
 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 
 
Напомена:  Попуњавају само они понуђачи који подносе зједничку понуду, а уколико 
има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је копирати образац понуде и 
навести све понуђаче који су учесници у заједничкој понуди. 
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Образац бр.1 
4)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ: 
 

 

1) 
 

 

Назив подизвођача: 
 

 

  

Адреса: 
 

 

  

Матични број: 
 

 

  

Порески идентификациони број: 
 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 
 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 
 

 

 

2) 
 

Назив подизвођача: 
 

 

  

Адреса: 
 

 

  

Матични број: 
 

 

  

Порески идентификациони број: 
 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 
 

 

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 
 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 
 

 

 
 
 
Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима, а 
уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати 
образац понуде и навести све подизвођаче.  
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Образац бр.1 
ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________________ 
 
ПАРТИЈА 1: Контрола громобранских и електро инсталација на 13 
противградних полигона и у магацину противградних ракета у Рековцу. 

 
Проценат укупне вредности јавне 
набавке који ће бити поверен 
подизвођачу       ________________ % 
(уписати проценат) 
Део предмета јавне набавке 
који ће извршити преко 
подизвођача          _________________________________________ 
           (уписати ) 
 

               Датум Понуђач 
                                                            М. П. 

 
 

Напомена 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  
потписују и печатом  оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе (у писаној форми у понуди) који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 

 

ЦЕНА ПО ОБЈЕКТУ ЗА ПАРТИЈУ 1 (без ПДВ-а) 

Цена предметних услуга по једном 
објекту за Партију 1, без ПДВ-а __________________ динара нето 

 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 (без ПДВ-а) 

Укупна цена предметних услуга за све 
наведене објекте за Партију 1 (13+1), без 

ПДВ-а 
__________________ динара нето 

 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 (са ПДВ-ом) 

Укупна цена предметних услуга за све 
наведене објекте за Партију 1, са ПДВ-ом   

_________________     динара бруто 
 

 

РОК ИЗВРШЕЊА 

Рок извршења предметних услуга  
(не дуже од 60 дана) _______ дана од дана закључења уговора 

 

РОК ПЛАЋАЊА 

Плаћање ће се обављати након извршења 
предметних услуга, у року од 

(не краће од 15 дана нити дуже од 45 
дана) 

___________ дана од дана достављања 
рачуна за извршене предметне услуге 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде (не може бити краћи 
од 60 дана) 

 

 ______   дана од дана отварања понуда 
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Образац бр.1 
ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________________ 
 
ПАРТИЈА 2: Контрола громобранских инсталација у мрежи противградних 
станица у Војводини (на 430 локација). 

 
Проценат укупне вредности јавне 
набавке који ће бити поверен 
подизвођачу             ________________ % 
(уписати проценат) 
Део предмета јавне набавке 
који ће извршити преко 
подизвођача             _________________________________________ 
             (уписати ) 
 

                  Датум Понуђач 
                                                           М. П. 

 
 

Напомена 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  
потписују и печатом  оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе (у писаној форми у понуди) који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

ЦЕНА ПО ОБЈЕКТУ ЗА ПАРТИЈУ 2 (без ПДВ-а) 

Цена предметних услуга по једном 
објекту за Партију 2, без ПДВ-а __________________ динара нето 

 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 (без ПДВ-а) 

Укупна цена предметних услуга за све 
наведене објекте за Партију 2 (430), без 

ПДВ-а 
__________________ динара нето 

 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 (са ПДВ-ом) 

Укупна цена предметних услуга за све 
наведене објекте за Партију 1, са ПДВ-ом   

_________________     динара бруто 
 

 

РОК ИЗВРШЕЊА 

Рок извршења предметних услуга  
(не дуже од 60 дана) _______ дана од дана закључења уговора 

 

РОК ПЛАЋАЊА 

Плаћање ће се обављати након извршења 
предметних услуга, у року од 

(не краће од 15 дана нити дуже од 45 
дана) 

___________ дана од дана достављања 
рачуна за извршене предметне услуге 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде (не може бити краћи 
од 60 дана) 

 

 ______   дана од дана отварања понуда 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКИХ  ИНСТАЛАЦИЈА НА 
ОБЈЕКТИМА РХМЗ-А 

Закључен између:  
 

Закључен између: 
Наручиоца Републичког хидрометеоролошког завода са седиштем у Београду, улица 
Кнеза Вишеслава 66, ПИБ: 102217008, Матични број: 07003706; 
Телефон: 011/3050-923; кога заступа директор (попуњава наручилац) (у даљем 
тексту: Наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Извршилац), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 13/16 
Број и датум одлуке о додели уговора: (попуњава наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр: (попуњава наручилац) 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА РХМЗ-А 
  

– ПАРТИЈА ( _____, ________________________________________________________) 
                уписати број и назив партије  

 
 Уговорне стране сагласно констатују:    
 
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке број 13/16 - 
Контрола громобранских инсталација на објектима РХМЗ-а, обликована у две партије, 
тако да се свака партија може уговарати засебно, а на основу позива објављеног 
(попуњава наручилац) на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца; 
 
 

- да је Извршилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број: (попуњава 
наручилац), која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације и саставни 
је део овог Уговора;  
 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава наручилац) доделио 
Уговор за јавну предметних услуга; 
 

- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 1. 
 

 Предмет овог уговора је контрола громобранских инсталација на објектима 
РХМЗ-а, обликована у две партије - ПАРТИЈА (____,  ___________________________),  
према датој спецификацији у Прилогу уговора.  
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 Извршилац је у обавези да предметне услуге изврши у складу са датом понудом 
и прописима који регулишу ову област. 
 

Члан 2. 
 

 Извршилац се обавезује да изврши предметне услуге у року од _____ дана од 
дана закључења уговора. 
 Извршилац је у обавези да након извршења достави Наручиоцу извештај у 
писаној форми о извршеним предметним услугама. 
 

Члан 3. 
 

 Пријем извршених предметних услуга вршиће овлашћено лице Наручиоца.  
Наручилац има право на рекламацију на извршење предметних услуга уколико се 
установе неправилности проузроковане извршењем предметних услуга. Рекламација се 
доставља Извршиоцу у писаној форми у року од три дана од дана када је констатована 
неправилност. 

Члан 4. 
 

 Укупна уговорена вредност овог Уговора је ___________ динара без ПДВ-а, 
односно _______________  динара са ПДВ-ом (Словима: ________________________). 
 

Члан 5. 
 

Наручилац ће извршити плаћање за извршене предметне услуге, најкасније у року од  
_______ дана од дана пријема рачуна, на рачун Извршиоца бр. 
_________________________ код пословне банке 
________________________________________. 

 
Члан 6. 

 
Извршилац је дужан да приликом закључења уговора, достави уредно потписану 

сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са овлашћењем за 
попуњавање у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без 
протеста“ „по виђењу“, „неопозива“ и „безусловна“ као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. Меница 
мора да важи 10 дана дуже од истека уговореног гарантног рока дефинисаног у чл.8 
овог уговора. 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о 
платном промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - 
др. закон, 31/11).  

Са меницом је Извршилац дужан да достави и копију картона депонованих 
потписа, оверен потпис лица овлашћених за заступање и доказ о регистрацији менице. 

 
Члан 7. 

 
Уговор важи до коначне реализације предметних услуга овог уговора, а најдуже 

на период од годину дана. 
Овај Уговор је закључен даном потписивања обе Уговорне стране. 

 Свака од Уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када 
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговорне обавезе. 

О својој намери да раскине Уговор, Уговорна страна је дужна писменим путем 
обавестити другу страну. 
 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 
писменог обавештења. 
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Члан 8. 
 

 На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 9. 
 

 Измене и допуне овог Уговора важе само кад се дају у писменој форми и уз 
обострану сагласност Уговорних страна. 
 Уговорне стране су сагласне да, уколико постоји објективна потреба, могу 
повећати обим предмета овог уговора максимално до 5% од укупне уговорене 
вредности, о чему ће уговорне стране сачинити Анекс уговора.  
 

Члан 10. 
 
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези са овим 
Уговором решавати споразумно, а у супротном уговара се надлежност Привредног суда 
у Београду. 

Члан 11. 
 

 Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 
Уговорна страна задржава по 3 (три) примерка, а ступа на снагу даном потписивања. 

              

              Извршилац                Наручилац 
    
     __________________________                                   ____________________________ 
     
 
Напомена:  Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси 
заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају 
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подиспоручиоци. У случају 
подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 
печатом. може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом. 
У случају да понуђач учествује за обе партије, модел уговора попунити за сваку 
партију посебно. 
 
 
________________________                                 ______________________ 
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ПРИЛОГ УГОВОРА  
 
ПАРТИЈА 1: КОНТРОЛА ГРОМОБРАНСКИХ И ЕЛЕКТОИНСТАЛАЦИЈА  НА 
13 ПРОТИВГРАДНИХ ПОЛИГОНА И У МАГАЦИНУ ПРОТИВГРАДНИХ 
РАКЕТА У  РЕКОВЦУ: 
 
1.4. Место пружања услуга 
 
Место пружања услуга су пословни простори у објектима који користе запослени код 
наручиоца у мрежи 13 радарских центара и магацина Рековац, на  следећим 
локацијама:  
РЦ Фрушка Гора, место Краљева столица, на територији  општине Ириг,  
РЦ Бајша, с Бајша, Тополски  пут, на територији општине Бачка Топола,  
РЦ Самош општина Ковачица, с Самош,  
РЦ Ваљева, место Близоње, општина Ваљево,  56 
РЦ Букуља, место Букуља, општина Аранђеловац,  
РЦ Бешњаја, место с Буруровац, општина Крагујевац,  
РЦ Петровац, у с. Орешковица општина Петровац на Млави,  
РЦ Црни Врх, општина Бор,   
РЦ Ужице у с. Буар општина Ужице,   
РЦ Крушевац у селу Срње, општина Крушевац,  
РЦ Ниш, Каменички вис, општина Ниш,  
РЦ Кукавица у с.Кукавица, општина Лесковац,   
РЦ Сјенице, место Радишића  брдо, општина Сјеница  и 
Магацин Рековац у селу Ратковић (нелин гроб), општина Рековац, 
 
Преглед и испитивање инсталација извршити на свим  горе наведеним објектима у 
зависности од нивоа заштите.  
 
1.2. Опис послова   
 
Извршити редован периодични преглед, контролу и испитивање громобранске 
инсталације, да ли је систем у добром стању који треба да обухвати: 
 
   -  визуелну контролу (да ли има лабавих веза и прекида у проводницима 
громобранске инсталације и спојева, да наведен део систем није ослабљен корозијом, 
да су неоштећене све везе са уземљењем и др.) 
   -     испитивање континуитета, наручито за оне делове громобранске инсталације који 
нису видљиви за контролу. 
-  испитивање отпорности распростирања система за уземљење и његових појединачних 
уземљивача. 
-     контролу и испитивање проводника за изједначавање потенцијала, спојева, екрана, 
трасе каблова и уређаја за заштиту од пренапона и сачинити извештај о томе. 
 
1.3. Преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона на свим 
наведеним локацијама у тачки - Партије 1, уз издавање стручног налаза. 
 
Списак 13 радарских центара и магацина Рековац налазе се у Прилогу 2. 
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ПАРТИЈА 2: КОНТРОЛА ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  У МРЕЖИ ПГС 
ВОЈВОДИНЕ (НА 430 ЛОКАЦИЈА). 
 
2.1. Опис послова  
 
 Извршити редован периодични преглед, контролу и испитивање громобранске 
инсталације, да ли је систем у добром стању који треба да обухвати: 
 
   -   визуелну контролу (да ли има лабавих веза и прекида у проводницима 
громобранске инсталације и спојева, да наведен део систем није ослабљен корозијом, 
да су неоштећене све везе са уземљењем и др.) 
   -     испитивање континуитета, наручито за оне делове громобранске инсталације који 
нису видљиви за контролу. 
-  испитивање отпорности распростирања система за уземљење и његових појединачних 
уземљивача. 
-     контролу и испитивање проводника за изједначавање потенцијала, спојева, екрана, 
трасе каблова и уређаја за заштиту од пренапона и сачинити извештај о томе. 
 
Списак свих противградних станица које су предмет јавне набавке, са ближим 
подавцима  о називу ПГС, месту, територији, општини и коме РЦ припада налазе се у 
Прилогу 3. 
 
Напомена:  
Ближа обавештења о објектима у мрежи радарских центара, магацину Рековац и мрежи 
противградних станица (адресе и локације, тип и врста објеката, расположива пројектна 
документација), могу се добити мејлом на zoran.babic@hidmet.gov.rs или на телефон 
011/3050-867, контакт особа Зоран Бабић (начелник одељења), ради увида у пројектну 
документацију објекта/објеката (Пројекат изведеног стања електричних инсталација 
јаке и слабе струје и громобрана, Типски пројекат за ПГР и пројекат заштите приручног 
магацина за чување ПГР и План заштите од пожара), ради објективног утврђивања 
њиховог стања и сагледавања обима посла. 
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Образац бр.2 
 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ 

 
ЈН БР. 13/16, ПАРТИЈА: ___, _________________________________________________  
                                                                   (уписати број и назив партије) 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
у колони 2:  Понуђач уписује основну (укупну) цену предметних услуга за наведену 
партију, без административних и осталих трошкова и без ПДВ-а; 
 

у колони 3: Понуђач уписује само административне трошкове које је имао ради учешћа 
у поступку (административне таксе, трошкове припреме понуде и остале 
документације); 
 

у колони 4: Понуђач уписује остале трошкове који су неопходни за припрему понуде и 
извршење предметних услуга (нпр. царинске трошкове, банкарске трошкове, 
транспортне трошкове и др). Уколико такви трошкови постоје, неопходно је да 
понуђач уз понуду на посебном листу достави такве трошкове са јасном назнаком о 
којим трошковима се ради.  
 

у колони 5: Понуђач уписује укупну цену за целокупне предметне услуге за наведену 
партију са свим зависним и независним трошковима без ПДВ-а, односно збир колона 2, 
3 и 4. 
 

у колони 6:  Понуђач уписује укупну цену за целокупне предметне услуге са свим 
зависним и независним трошковима са ПДВ-ом (колона 5 + ПДВ).  
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач нема изражене трошкове по неким од наведених 
ставки, он ће за ту сваку уписати 0 (нулу) у наведеном пољу или прецртати поље. 
Понуђачи коју учествују за више партија у обавези су да овај образац попуне за сваку 
понуђену партију. 
 
 
            Датум:       М.П.              Понуђач 
 
__________________      ____________________ 
 
 
 

Опис Основна 
цена 

Администра
тивни 

трошкови 

Остали 
трошкови 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2+3+4) 6 
Предметне услуге за 

Партију 
______________________ 
(уписати бroj и назив партије) 
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Образац бр.3 
 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач    
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде за јавну набавку у отвореном поступку бр. 13/16 – Контрола громобранских 
инсталација на објектима РХМЗ-а, обликована у две партије тако да се свака партија 
може уговарти засебно, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
својој понуди. 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 

 
 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац бр.4 

 
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, 
 
    
                                                         (Назив понуђача) 
даје: 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку  јавне набавке услуга – Контрола громобранских инсталација на објектима 
РХМЗ-а, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарти засебно, бр. 
13/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

 
 
 Датум:                      Потпис понуђача 
 
 
 М.П.  
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту  
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се  уређује заштита  конкуренције. 
Мера забране учешћа у  поступку јавне набавке  може  трајати  до  две  године. 
Повреда  конкуренције  представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 
тачка 2) Закона. 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране   
овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена печатом. 
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Образац бр.5 
 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ................................................................[навести  назив понуђача] у  поступку  
јавне услуга у отвореном поступку бр. 13/16 – Контрола громобранских инсталација на 
објектима РХМЗ-а, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарти 
засебно, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 

            Датум:                   Потпис понуђача 
 

М.П. 
_____________________       _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико  понуду  подноси група понуђача, Изјава  мора  бити потписана  
од стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача из  групе  понуђача и оверена печатом 
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Образац бр.6 
 
 

XII  ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
Овим изјавом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујема да 
понуђач ____________________________________ испуњава тражени захтев наручиоца 
о минималном техничком капацитету за јавну набавку у отвореном поступку бр. 13/16 - 
Контрола громобранских инсталација на објектима РХМЗ-а, обликована у две партије 
тако да се свака партија може уговарти засебно, односно да располаже са следећим 
возилима, која ће бити коришћена за извршење предметних услуга. 
 
 
            Назив возила Регистарски број 
 
_____________________________,   _______________________ 
_____________________________,   _______________________ 
_____________________________,   _______________________ 
_____________________________,   _______________________ 
 
Место:_________________ 
 
Датум:_________________ 
 
 
        Овлашћено лице понуђача 
 
             М.П.      _____________________________ 
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Образац бр.7 
 
 

XIII  ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 
 
Овим изјавом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујема да 
понуђач ____________________________________ испуњава тражени захтев наручиоца 
о минималном кадровском капацитету за јавну набавку у отвореном поступку бр. 13/16 
- Контрола громобранских инсталација на објектима РХМЗ-а, обликована у две партије 
тако да се свака партија може уговарти засебно, односно да ће ангажовати следећа лица 
која испуњавају тражени услов наручиоца: 
 
 
            Име и презиме стручна спрема 
 
_____________________________,   _______________________ 
_____________________________,   _______________________ 
_____________________________,   _______________________ 
_____________________________,   _______________________ 
_____________________________,                          _______________________ 
_____________________________,                          _______________________ 
_____________________________,                          _______________________ 
 
  дипломирани електро инжењер (VII степен) са лиценцом 453 Инжењерске коморе 
_____________________________,   _______________________ 
_____________________________,   _______________________ 
  дипломирани машински инжењер (VII степен) са лиценцом 430 Инжењерске коморе 
 
 
Место:_________________ 
Датум:_________________ 
 
        Овлашћено лице понуђача 
 
             М.П.      _____________________________ 
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XIV   ПРИЛОГ 1  
(САМО УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА) 

 
 
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 
 
Уколико се подноси заједничка понуда са групом понуђача, неопходно је доставити 
споразум у коме се сви чланови групе понуђача обавезују, међусобно и према 
наручиоцу, на извршење обавеза по закљученом уговору за предметну јавну набавку. 
Споразумом се наводе сви чланови групе понуђача са њиховим подацима (назив, 
адреса, ПИБ, матични број, име и презиме овлашћеног заступника и др), и потписују и 
оверавају овлашћени заступници свих чланова групе понуђача. 
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XV   ПРИЛОГ 2: РАДАРСКИ ЦЕНТРИ И МАГАЦИН 
ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА 
 

Ред.бр. Назив Општина Место Адреса 

1 
РЦ Фрушка 
Гора Ириг Краљева столица 22406 Ириг 

2 РЦ Бајша Бачка Топола с. Бајша 
24331 Бајша  
Тополски пут б.б. 

3 РЦ Самош Ковачица с. Самош 26350 Самош 

4 РЦ Ваљево Ваљево с. Близоње 14201 Бранковина 

5 РЦ Букуља Аранђеловац Букуља 34300 Аранђеловац 

6 РЦ Бешњаја Крагујевац с. Букуровац 34000 Крагујевац 

7 РЦ Петровац 
Петровац  на 
Млави с. Орешковица 12 308 Орешковица 

8 РЦ Црни Врх Бор Црни Врх 19210 Бор 

9 РЦ Ужице Ужице с. Буар  31102 Ужице 

10 РЦ Крушевац Крушевац с.Срње 37000 Крушевац 

11 РЦ Ниш Ниш Каменички вис 18 106 Ниш 

12 РЦ Кукавица Лесковац с.Кукавица 17510 Владичин Хан 

13 РЦ Сјеница Сјеница Радишића брдо 36 310 Сјеница 

14 
магацин 
Рековац Рековац с. Ратковић  35260 Рековац 
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XVI  ПРИЛОГ 3: ПРОТИГРАДНЕ СТАНИЦЕ 
 

РАДАРСКИ 
ЦЕНТАР БРОЈ И НАЗИВ ПГС 

ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

РЕДНИ  
БРОЈ 

Бајша 4-Стипићево Суботица 1 
Бајша 5-Стари Жедник Суботица 2 
Бајша 6-Ђурђин Суботица 3 
Бајша 7-Бајмок Суботица 4 
Бајша 8-Мишићево Суботица 5 
Бајша 9-Микићево Суботица 6 
Бајша 10-Љутово Суботица 7 
Бајша 11-Куцара Суботица 8 
Бајша 13-Биково Суботица 9 
Бајша 14-Шупљак Суботица 10 
Бајша 15-Чокерија Суботица 11 
Бајша 16-Чавор Суботица 12 
Бајша 17-Радановац Суботица 13 
Бајша 19-Бачки Виногради Суботица 14 
Бајша 20-Вуков салаш Суботица 15 
Бајша 21-Александров салаш Суботица 16 
Бајша 22-Таванкут Суботица 17 
Бајша 23-Доњи Таванкут Суботица 18 
Бајша 25-Панонија Бачка Топола 19 
Бајша 26-РЦ Бајша Бачка Топола 20 
Бајша 27-Бачка Топола Бачка Топола 21 
Бајша 28-Његошево Бачка Топола 22 
Бајша 29-Светићево Бачка Топола 23 
Бајша 30-Горња Рогатица Бачка Топола 24 
Бајша 31-Бајша Бачка Топола 25 
Бајша 32-Криваја Бачка Топола 26 
Бајша 33-Стара Моравица Бачка Топола 27 
Бајша 34-Управа Соколац Бачка Топола 28 
Бајша 35-Карађорђево Бачка Топола 29 
Бајша 36-Качиђево Бачка Топола 30 
Бајша 37-Ново Орахово Бачка Топола 31 
Бајша 38-Пачир 1 Бачка Топола 32 
Бајша 39-Пачир 2 Бачка Топола 33 
Бајша 45-Дорослово Сомбор 34 
Бајша 46-Стапар Сомбор 35 
Бајша 47-Лугово Сомбор 36 
Бајша 48-Радојевић Сомбор 37 
Бајша 49-Кљајићево Сомбор 38 
Бајша 50-Калдрма Сомбор 39 
Бајша 51-Буковац Сомбор 40 
Бајша 52-Вамошер Сомбор 41 
Бајша 53-Бачки Моноштор Сомбор 42 
Бајша 54-Бездан Сомбор 43 
Бајша 55-Велики Сигет Сомбор 44 
Бајша 56-Колут Сомбор 45 
Бајша 57-Гаково Сомбор 46 
Бајша 58-Станишић Сомбор 47 
Бајша 59-Пеаково Сомбор 48 
Бајша 60-Алекса Шантић Сомбор 49 
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Бајша 61-9. Мај Сомбор 50 
Бајша 62-Светозар Милетић Сомбор 51 
Бајша 63-Телечка Сомбор 52 
Бајша 64-Чонопља Сомбор 53 
Бајша 65-Радишић Сомбор 54 
Бајша 66-Риђица Сомбор 55 
Бајша 67-Алфелди Сомбор 56 
Бајша 68-Шапоње Сомбор 57 
Бајша 70-Пригревица Апатин 58 
Бајша 71-Свилојево Апатин 59 
Бајша 72-Кудељара Апатин 60 
Бајша 73-Рибарево Апатин 61 
Бајша 74-Кучка Апатин 62 
Бајша 75-Будућност Апатин 63 
Бајша 76-Сонта Апатин 64 
Бајша 77-Купусина Апатин 65 
Бајша 80-Велкер Мали Иђош 66 
Бајша 81-Келта Мали Иђош 67 
Бајша 82-Ловћенац Мали Иђош 68 
Бајша 83-Поток Мали Иђош 69 
Бајша 90-Мали Стапар Кула 70 
Бајша 91-Сивац 1 Кула 71 
Бајша 92-Зеленгора Кула 72 
Бајша 93-Сивац 2 Кула 73 
Бајша 94-Липар Кула 74 
Бајша 95-Кула 1 (штолц) Кула 75 
Бајша 96-Црвенка Кула 76 
Бајша 97-Руски Крстур Кула 77 
Бајша 98-Нова Кула Кула 78 
Бајша 99-Крушић Кула 79 
Бајша 105-Нови Врбас Врбас 80 
Бајша 106-Врбас Врбас 81 
Бајша 107-Савино село Врбас 82 
Бајша 108-Куцура Врбас 83 
Бајша 109-Бачко Добро поље Врбас 84 
Бајша 110-Равно село Врбас 85 
Бајша 111-Змајево Врбас 86 
Бајша 125-Оџаци Оџаци 87 
Бајша 126-Каравуково Оџаци 88 
Бајша 127-Богојево Оџаци 89 
Бајша 128-Бачки Грачац Оџаци 90 
Бајша 129-Бачки Брестовац Оџаци 91 
Бајша 130-Ратково Оџаци 92 
Бајша 131-Лалић Оџаци 93 
Бајша 132-Српски Милетић Оџаци 94 
Бајша 133-Дероње Оџаци 95 
Бајша 140-Зимоњић Кањижа 96 
Бајша 141-Велебит Кањижа 97 
Бајша 142-Ором Кањижа 98 
Бајша 143-Долине Кањижа 99 
Бајша 144-Трешњевац Кањижа 100 
Бајша 145-Мали Песак Кањижа 101 
Бајша 146-Мале Пијаце Кањижа 102 
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Бајша 147-Хоргош Кањижа 103 
Бајша 148-Мортонош Кањижа 104 
Бајша 155-Филић Нови Кнежевац 105 
Бајша 156-Мали Сигет Нови Кнежевац 106 
Бајша 157-Подлокањ Нови Кнежевац 107 
Бајша 158-Купусина Нови Кнежевац 108 
Бајша 159-Крстур Нови Кнежевац 109 
Бајша 161-Станковићев салаш Нови Кнежевац 110 
Бајша 162-Обилићеви салаши Нови Кнежевац 111 
Бајша 165-Богараш Сента 112 
Бајша 166-Торњош Сента 113 
Бајша 167-Горњи Кеви Сента 114 
Бајша 168-Бриони Сента 115 
Бајша 169-Горњи Брег Сента 116 
Бајша 170-Сента Сента 117 
Бајша 175-Падеј Чока 118 
Бајша 176-Остојићево Чока 119 
Бајша 177-Ходич Чока 120 
Бајша 178-Санад Чока 121 
Бајша 179-Чока Чока 122 
Бајша 180-Банатски Моноштор Чока 123 
Бајша 181-Врбица Чока 124 
Бајша 182-Шуљмош Чока 125 
Бајша 185-Наково Кикинда 126 
Бајша 186-Кинђа Кикинда 127 
Бајша 187-Сајан Кикинда 128 
Бајша 188-Мокрин Кикинда 129 
Бајша 189-Иђош Кикинда 130 
Бајша 190-Перјаница Кикинда 131 
Бајша 191-Терзићев салаш Кикинда 132 
Бајша 192-Ливаде Кикинда 133 
Бајша 195-Ада Ада 134 
Бајша 196-Стеријино 1 Ада 135 
Бајша 197-Утрине Ада 136 
Бајша 198-Стеријино Ада 137 
Бајша 200-Радичевић Бечеј 138 
Бајша 201-Бачко Градиште Бечеј 139 
Бајша 203-Фантаст Бечеј 140 
Бајша 204-Ново Село Бечеј 141 
Бајша 205-Милешево Бечеј 142 
Бајша 206-Вераб Бечеј 143 
Бајша 207-Балиж Бечеј 144 
Бајша 208-Виногради Бечеј 145 
Бајша 209-Дагана Бечеј 146 
Бајша 210-Доњи рит Бечеј 147 
Бајша 215-Ново Милошево Нови Бечеј 148 
Бајша 216-Бочар Нови Бечеј 149 
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РАДАРСКИ 
ЦЕНТАР БРОЈ И НАЗИВ ПГС 

ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

РЕДНИ  
БРОЈ 

Самош 9-Б. Велико село Кикинда 1 
Самош 10-Нови Козарци Кикинда 2 
Самош 12-Кикинда 1 Кикинда 3 
Самош 13-Руско село Кикинда 4 
Самош 14-Банатска Топола 2 Кикинда 5 
Самош 15-Банатска Топола 1 Кикинда 6 
Самош 16-Башаид Кикинда 7 
Самош 23-Ново Милошево 1 Нови Бечеј 8 
Самош 24-Ново Милошево 3 Нови Бечеј 9 
Самош 25-Нови Бечеј 3 Нови Бечеј 10 
Самош 26-Нови Бечеј 5 Нови Бечеј 11 
Самош 27-Нови Бечеј 1 Нови Бечеј 12 
Самош 30-Кумане Нови Бечеј 13 
Самош 40-Радојево Нова Црња 14 
Самош 41-Српска Црња Нова Црња 15 
Самош 42-Тоба Нова Црња 16 
Самош 43-Војвода Степа Нова Црња 17 
Самош 44-Александрово Нова Црња 18 
Самош 50-Меленци 2 Зрењанин 19 
Самош 51-Меленци 1 Зрењанин 20 
Самош 52-Меленци Зрењанин 21 
Самош 53-Тараш Зрењанин 22 
Самош 54-Јанков Мост Зрењанин 23 
Самош 55-Михајлово Зрењанин 24 
Самош 56-Клек Зрењанин 25 
Самош 57-Зрењанин Зрењанин 26 
Самош 58-Лаѕарево Зрењанин 27 
Самош 59-Арадац Зрењанин 28 
Самош 60-Банатски Деспотовац Зрењанин 29 
Самош 61-Лукићево Зрењанин 30 
Самош 62-Мужља 1 Зрењанин 31 
Самош 63-Мужља 2 Зрењанин 32 
Самош 64-Ботош Зрењанин 33 
Самош 65-Стајићево Зрењанин 34 
Самош 67-Томашевац Зрењанин 35 
Самош 68-Бело Блато Зрењанин 36 
Самош 69-Орловат Зрењанин 37 
Самош 70-Перлез Зрењанин 38 
Самош 71-Чента Зрењанин 39 
Самош 72-Книћанин Зрењанин 40 
Самош 80-Хетин Житиште 41 
Самош 81-Српски Итебеј 2 Житиште 42 
Самош 82-Банатско Карађорђево 1 Житиште 43 
Самош 83-Српски Итебеј 1 Житиште 44 
Самош 84-Торда Житиште 45 
Самош 85-Честерег Житиште 46 
Самош 86-Нови Итебеј Житиште 47 
Самош 87-Међа Житиште 48 
Самош 88-Бегејци 2 Житиште 49 
Самош 89-Банатски Двор Житиште 50 
Самош 90-Бегејци 1 Житиште 51 
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Самош 91-Банатско Вишњићево Житиште 52 
Самош 100-Крајишник Сечањ 53 
Самош 101-Јаша Томић Сечањ 54 
Самош 102-Шурјан Сечањ 55 
Самош 103-Сутјеска Сечањ 56 
Самош 105-Бока Сечањ 57 
Самош 106-Неузина Сечањ 58 
Самош 107-Конак Сечањ 59 
Самош 108-Јарковац Сечањ 60 
Самош 109-Банатска Дубица Сечањ 61 
Самош 120-Сакуле Опово 62 
Самош 121-Баранда 2 Опово 63 
Самош 122-Баранда 1 Опово 64 
Самош 123-Сефкерин Опово 65 
Самош 124-Уздин Ковачица 66 
Самош 125-Идвор Ковачица 67 
Самош 126-Путниково Ковачица 68 
Самош 127-Самош Ковачица 69 
Самош 128-Падина 2 Ковачица 70 
Самош 129-Ковачица Ковачица 71 
Самош 130-Падина Ковачица 72 
Самош 131-Дебељача Ковачица 73 
Самош 132-Нова Ковачица Ковачица 74 
Самош 133-Црепаја Ковачица 75 
Самош 140-Добрица Алибунар 76 
Самош 141-Иланџа Алибунар 77 
Самош 142-Нови Козјак Алибунар 78 
Самош 143-Локве Алибунар 79 
Самош 144-Селеуш Алибунар 80 
Самош 145-Алибунар Алибунар 81 
Самош 146-Николинци Алибунар 82 
Самош 147-Владимировац Алибунар 83 
Самош 148-Девојачки Бунар Алибунар 84 
Самош 149-Николинци 2 Алибунар 85 
Самош 160-Милетићево Пландиште 86 
Самош 161-Велики Гај Пландиште 87 
Самош 162-Пландиште Пландиште 88 
Самош 163-Хајдучица Пландиште 89 
Самош 164-Велика Греда Пландиште 90 
Самош 165-Маргита Пландиште 91 
Самош 166-Јерменовци Пландиште 92 
Самош 170-Ватин Вршац 93 
Самош 171-Мали Жам Вршац 94 
Самош 172-Велико Средиште Вршац 95 
Самош 173-Вршац 2 Вршац 96 
Самош 175-Вршац 1 Вршац 97 
Самош 177-Месић Вршац 98 
Самош 178-Павлиш Вршац 99 
Самош 179-Вршац 3 Вршац 100 
Самош 180-Влајковац Вршац 101 
Самош 181-Јабланка Вршац 102 
Самош 182-Уљма Вршац 103 
Самош 183-Потпорањ Вршац 104 
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Самош 184-Војводинци Вршац 105 
Самош 185-Загајица Вршац 106 
Самош 186-Орешац Вршац 107 
Самош 187-Шушара Вршац 108 
Самош 190-Качарево (р) 2 Панчево 109 
Самош 191-Банатско Ново Село Панчево 110 
Самош 192-Јабука 2 Панчево 111 
Самош 195-Долово 1 Панчево 112 
Самош 196-Долово 2 Панчево 113 
Самош 197-Панчево 2 Панчево 114 
Самош 199-Орозовића салаш Панчево 115 
Самош 200-Старчево Панчево 116 
Самош 201-Омољица Панчево 117 
Самош 202-Иваново Панчево 118 
Самош 210-Долово Ковин 119 
Самош 211-Мраморак 1 Ковин 120 
Самош 212-Мраморак 2 Ковин 121 
Самош 213-Делиблато 2 Ковин 122 
Самош 214-Баваниште Ковин 123 
Самош 215-Шумарак Ковин 124 
Самош 217-Дубовац Ковин 125 
Самош 218-Ковин 1 Ковин 126 
Самош 219-Гај Ковин 127 
Самош 220-Скореновац Ковин 128 
Самош 221-Ковин 2 Ковин 129 
Самош 222-Плочица Ковин 130 
Самош 230-Чешко Село Бела Црква 131 
Самош 231-Бела Црква Бела Црква 132 
Самош 232-Гребенац Бела Црква 133 
Самош 233-Кусић Бела Црква 134 
Самош 234-Врачев Гај Бела Црква 135 
Самош 235-Кајтасово Бела Црква 136 
Самош 240-Дунавац Палилула 137 
Самош 241-Бесни Фок Палилула 138 
Самош 242-Врбовско Палилула 139 
Самош 243-Глогоњски Рит Палилула 140 
Самош 244-Ковилово Палилула 141 
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РАДАРСКИ 
ЦЕНТАР БРОЈ И НАЗИВ ПГС 

ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

РЕДНИ  
БРОЈ 

Фрушка гора 1-Бач Бач 1 
Фрушка гора 2-Мали Бач Бач 2 
Фрушка гора 3-Вајска Бач 3 
Фрушка гора 4-Лабудњача Бач 4 
Фрушка гора 5-Жива Бач 5 
Фрушка гора 6-Плавна Бач 6 
Фрушка гора 7-Бачко Ново село Бач 7 
Фрушка гора 8-Економија 3 (Бач 3) Бач 8 
Фрушка гора 11-Деспотово Бачка Паланка 9 
Фрушка гора 12-Пивнице Бачка Паланка 10 
Фрушка гора 13-Пагаре Бачка Паланка 11 
Фрушка гора 14-Гајдобра Бачка Паланка 12 
Фрушка гора 15-Товаришево Бачка Паланка 13 
Фрушка гора 16-Младеново Бачка Паланка 14 
Фрушка гора 17-Плантажа Бачка Паланка 15 
Фрушка гора 18-Стублине  Бачка Паланка 16 
Фрушка гора 19-Челарево   Бачка Паланка 17 
Фрушка гора 20-Бачка Паланка  Бачка Паланка 18 
Фрушка гора 21-Нештин Бачка Паланка 19 
Фрушка гора 22-Визић Бачка Паланка 20 
Фрушка гора 23-Нештин - село Бачка Паланка 21 
Фрушка гора 24-Обровац Бачка Паланка 22 
Фрушка гора 25-Силбаш Бачка Паланка 23 
Фрушка гора 26-Кулпин Бачка Паланка 24 
Фрушка гора 27-Маглић Бачка Паланка 25 
Фрушка гора 28-Бачки Петровац Бачка Паланка 26 
Фрушка гора 29-Гложан Бачка Паланка 27 
Фрушка гора 31-Степановићево Нови Сад 28 
Фрушка гора 32-Ирмово Нови Сад 29 
Фрушка гора 33-Ченеј Нови Сад 30 
Фрушка гора 34-Римски шанчеви Нови Сад 31 
Фрушка гора 35-Руменка Нови Сад 32 
Фрушка гора 37-Футог Нови Сад 33 
Фрушка гора 38-Каћ Нови Сад 34 
Фрушка гора 39-Будисава Нови Сад 35 
Фрушка гора 40-Ковиљ Нови Сад 36 
Фрушка гора 41-Шангај Нови Сад 37 
Фрушка гора 42-Лединци Нови Сад 38 
Фрушка гора 43-Буковац Нови Сад 39 
Фрушка гора 50-Сириг  Темерин 40 
Фрушка гора 51-Темерин 1  Темерин 41 
Фрушка гора 52-Темерин 2 Темерин 42 
Фрушка гора 55-Будућност  Жабаљ 43 
Фрушка гора 56-Чуруг  Жабаљ 44 
Фрушка гора 57-Чуруг Жабаљ 45 
Фрушка гора 58-Госпођинци Жабаљ 46 
Фрушка гора 59-Жабаљ  Жабаљ 47 
Фрушка гора 60-Стари Жабаљ  Жабаљ 48 
Фрушка гора 61-Велики рит Жабаљ 49 
Фрушка гора 62-Ђурђево Жабаљ 50 
Фрушка гора 65-Мошорин Тител 51 
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Фрушка гора 66-Вилово Тител 52 
Фрушка гора 67-Гардиновци Тител 53 
Фрушка гора 68-Лок Тител 54 
Фрушка гора 69-Игићев салаш  Тител 55 
Фрушка гора 70-Тител  Тител 56 
Фрушка гора 75-Беркасово Шид 57 
Фрушка гора 77-Љуба Шид 58 
Фрушка гора 78-Илинци Шид 59 
Фрушка гора 79-Вашица Шид 60 
Фрушка гора 80-Батровци Шид 61 
Фрушка гора 81-Адашевци Шид 62 
Фрушка гора 82-Баћинци Шид 63 
Фрушка гора 83-Ердевик  Шид 64 
Фрушка гора 84-Бингула Шид 65 
Фрушка гора 85-Ердевик 2  Шид 66 
Фрушка гора 86-Моровић Шид 67 
Фрушка гора 87-Вишњићево Шид 68 
Фрушка гора 89-Добрња Шид 69 
Фрушка гора 95-Шишатовац Сремска Митровица 70 
Фрушка гора 96-Менђелос  Сремска Митровица 71 
Фрушка гора 97-Бешеново Сремска Митровица 72 
Фрушка гора 98-Чалма Сремска Митровица 73 
Фрушка гора 99-Велики Радинци Сремска Митровица 74 
Фрушка гора 100-Атовац Сремска Митровица 75 
Фрушка гора 101-Кузмин Сремска Митровица 76 
Фрушка гора 102-Мартинци Сремска Митровица 77 
Фрушка гора 103-Лаћарак Сремска Митровица 78 
Фрушка гора 104-Сремска рача Сремска Митровица 79 
Фрушка гора 105-Босут Сремска Митровица 80 
Фрушка гора 106-Засавица Сремска Митровица 81 
Фрушка гора 107-Глац Сремска Митровица 82 
Фрушка гора 108-Шашинци Сремска Митровица 83 
Фрушка гора 109-Јарак Сремска Митровица 84 
Фрушка гора 115-Стејановци Рума 85 
Фрушка гора 116-Павловци Рума 86 
Фрушка гора 117-Вагањ Рума 87 
Фрушка гора 118-Мали Радинци Рума 88 
Фрушка гора 119-Путинци Рума 89 
Фрушка гора 120-Краљевци Рума 90 
Фрушка гора 121-Буђановци Рума 91 
Фрушка гора 122-Хртковци Рума 92 
Фрушка гора 123-Никинци Рума 93 
Фрушка гора 124-Платичево Рума 94 
Фрушка гора 125-Кленак Рума 95 
Фрушка гора 126-Грабовци Рума 96 
Фрушка гора 130-Сусек Беочин 97 
Фрушка гора 131-Грабово Беочин 98 
Фрушка гора 132-Беочин  Беочин 99 
Фрушка гора 135-Фрушка гора Ириг 100 
Фрушка гора 136-Врдник Ириг 101 
Фрушка гора 137-Нерадин Ириг 102 
Фрушка гора 138-Банковци Ириг 103 
Фрушка гора 139-Ривица Ириг 104 
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Фрушка гора 143-Стражилово Сремски Карловци 105 
Фрушка гора 144-Сремски Карловци Сремски Карловци 106 
Фрушка гора 145-Чортановци Инђија 107 
Фрушка гора 146-Гладнош Инђија 108 
Фрушка гора 147-Бешка Инђија 109 
Фрушка гора 148-Кошевац Инђија 110 
Фрушка гора 149-Крчедин Инђија 111 
Фрушка гора 150-Нови Сланкамен Инђија 112 
Фрушка гора 151-Контичин Салаш Инђија 113 
Фрушка гора 153-Нови Карловци Инђија 114 
Фрушка гора 154-Љуково Инђија 115 
Фрушка гора 160-Белегиш  Стара Пазова 116 
Фрушка гора 161-Сурдук Стара Пазова 117 
Фрушка гора 163-Голубинци Стара Пазова 118 
Фрушка гора 164-Војака Стара Пазова 119 
Фрушка гора 165-Стара Пазова Стара Пазова 120 
Фрушка гора 170-Попинци Пећинци 121 
Фрушка гора 171-Сибач Пећинци 122 
Фрушка гора 172-Прхово Пећинци 123 
Фрушка гора 173-Шимановци Пећинци 124 
Фрушка гора 174-Суботиште Пећинци 125 
Фрушка гора 175-Карловчић Пећинци 126 
Фрушка гора 176-Огар Пећинци 127 
Фрушка гора 177-Обреж Пећинци 128 
Фрушка гора 178-Ашања Пећинци 129 
Фрушка гора 182-Прогар Сурчин 130 
Фрушка гора 183-Угриновци Земун 131 
Фрушка гора 190-Кипово Србобран 132 
Фрушка гора 191-Ађански салаш Србобран 133 
Фрушка гора 192-Пионир Србобран 134 
Фрушка гора 193-Суботички пут Србобран 135 
Фрушка гора 194-Црпна станица Србобран 136 
Фрушка гора 195-Турија Србобран 137 
Фрушка гора 196-Надаљ Србобран 138 
Фрушка гора 197-Надаљ 2 Србобран 139 
Фрушка гора Репетитор Сланкамен Инђија 140 
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