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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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. 29/2013), Одлуке о покретању 

поступка  ЈН О.П. 02/2013 (деловодни број Одлуке 404-02-14/2013-01од 06.08.2013.) и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку  ЈН О.П.02/2013 и( деловодни број Решења, 404-02-14/2013-01) 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку  
РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (АМСКВ) СА 

УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА 

ЈН О.П. 02/2013 

 

САДРЖАЈ: 

1. Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке  

2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

3. Упутство за доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама 

4. Упутство за сачињавање понуде 

5. Обрасци у документацији  

       - Образац бр. 1 –     Образац понуде 

- Oбразац бр. 1А -   Подаци о понуђачу у заједничкој понуди 

- Oбразац бр. 1Б  -   Подаци о подизвођачу 

       - Образац бр. 2   –    Образац структуре цене 

       - Образац бр. 3  –      Образац трошкова припреме понуде 

- Образац бр. 4   –     Модел меничног овлашћења за озбиљност понуде 

- Образац бр. 5  –   Изјава о давању обезбеђења за добро извршење посла   

- Образац бр. 6  –   Образац изјаве давања бланко сопствене менице за повраћај авансног плаћања 

- Образац бр. 7   –  Изјава о независној понуди 

- Образац бр. 8    –   Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона 

6. Прилози 

Прилог 1- Модел уговора  

Прилог 2- Менично писмо-овлашћење 

7. Техничка спецификација  

- Техничка спецификација  

(са списком опреме по локацијама, динамиком и планом рада са описом услуга) 

 

Конкурсна документација ЈН О.П. 02/2013 садржи 63 стране 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.1. Подаци о Наручиоцу 

 

Наручилац: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Звездара) 

Адреса: Руже Јовановић бр. 27А, 11160 Београд 

Интернет страница: www.sepa.gov.rs 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке  

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

  

Поступак је покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-02-14/2013-01од 

06.08.2013. године. 

 

1.3. Предмет јавне набавке  

 

Предмет јавне набавке ЈН О.П.02/2013 су добра – резервне компоненте аутоматских мониторинг 

станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и сервисирања. 

Државну мрежу за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха чине станице за аутоматски 

мониторинг квалитета ваздуха и потребно је за функционисање тог система обезбедити резервне делове, 

потрошни материјал као и одржавање и сервисирање инструмената и остале опреме. 

Према општем речнику набавки предмет јавне набавке сврстава се у категорију: Анализатори;  

Шифра из О.Р.Н. је 38434000. 
 

1.4. Партије  
 

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 

1.5. Уговор о јавној набавци  

  

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.6. Контакт 

Контакт особа је:  Тихомир Поповић;      е-mail адреса: tihomir.popovic@sepa.gov. rs   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepa.gov.rs/
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2.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА  

  
 

2.1  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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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); 

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 

2. Закона). 

 

2.2    Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

   

          

1)  Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским 

капацитетом, односно да је у предходне три обрачунске године имао минимално 

остварени укупни приход од најмање 40.000.000,00 динара, по години без обрачунатог  

ПДВ-а.  

 

2) Да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетoм, и то: 

 

а.) Да има у сталном радном односу има најмање 2 запослена лица са ВСС смер дипл. Инг 

електротехнике, која раде на пословима одржавања и сервисирања, а која ће бити 

одговорна за извршење уговора,  

 

б.)  Да  располаже са најмање два сервисна  возила, за рад на терену;  

 

в.)  Да има сертификовано особље;  

 

г.)   Да има уведен систем управљања квалитетом ISO 9001-2008.  

 

 

2.3   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 и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  
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2.4     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, а додатне услове испуњавају 

заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

 

 

 

3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  

 

 

3.1. Доказивање испуњености обавезних услова 

 

       Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

3.1.1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

Документација: Као доказ понуђач прилаже фотокопију извода из Регистра привредних субјеката који 

води Агенција за привредне регистре или други извод из регистра надлежног органа (која се издаје 

сходно чл. 12. Закона о регистрацији привредних субјеката („Сл. Гласник РС“ бр. 55/2004 и 61/2005).  

За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава овлашћени орган – институција 

земље понуђача.  

 

3.1.2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против привреде, кривично дело 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре (чл. 

75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 

Документација за правна лица: Као доказ понуђач прилаже фотокопију Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe 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 МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против 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.  

Документација за физичка лица/предузетнике: Као доказ прилаже се 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). 

 

Документација као доказ не може бити старија од два месеца пре отварања понуда;  
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3.1.3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 
 

Документација за правна лица: Као доказ понуђач прилаже потврде привредног и прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код 

тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

Документација за предузетнике: Као доказ понуђач прилаже потврду прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 

органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 

Документација за физичка лица:  Као доказ понуђач прилаже потврду прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања одређених послова. 
 За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава овлашћени орган – институција 

земље понуђача. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.  
 

3.1.4. 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); 

 

Документација: Као доказ понуђач прилаже 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. 

  Горе наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3.1.5.   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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

 
Документација: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу V). Изјава мора 

да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

3.2.   Доказивање испуњености додатних услова  

 

3.2.1. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским капацитетом, 

односно да је у предходне три обрачунске године имао минимално остварени укупни приход од 

најмање 40.000.000,00 динара, по години без обрачунатог  ПДВ-а.  

 

Документација: Као доказ понуђач прилаже фотокопију извештаја о бонитету за јавне набавке (образац 

БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о 

бонитету правних лица и предузетника, сходно чл. 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Сл. 

Гласник РС”, бр. 55/2004 и 111/2009) и који није старији од дана објављивања позива за подношење 

понуде. 
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3.2.2.  Да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетoм и то: 
 

а)  да у сталном радном односу има најмање 2 запослена лица са ВСС смер дипл. Инг електротехнике, 

која раде на пословима одржавања и сервисирања, а која ће бити одговорна за извршење уговора,  

Документација: Као доказ понуђач прилаже: 

- фотокопију  одговарајућег М обрасца за запослена лица са ВСС смер дил инг електротехнике, 

- фотокопију дипломе за сваког радно ангажованог инжињера; 

- фотокопије Уговора о раду за сваког запосленог.  

б) да  располаже са најмање два сервисна возила, за рад на терену.  

Документација: Као доказ понуђач прилаже фотокопију саобраћајне дозволе, уговора о закупу или 

лизингу. 

 

в) има сертификовано особље  

Документација: Као доказ понуђач прилаже фотокопију важећег сертификата - потврде којим се 

потврђује да има обученог сервисера за минимално један од наведених типова опреме: GC955 (PID, FID), 

SYNSPEC SPECTRAS, Teledyne-API анализаторе, ЕАS Envimet анализаторе, GRIMM анализатора, 

LUFFT, TECORA узоркивача. HORIBA.  

Потврда, сертификат треба бити издата од стране, произвођача, дистрибутера или заступника: GC955 

(PID, FID), SYNSPEC SPECTRAS, Teledyne-API анализатора, ЕАS Envimet анализатора, GRIMM 

анализатора, LUFFT, TECORA узоркивача, HORIBA анализатора.  

 

г.) има уведен систем управљања квалитетом ISO 9001-2008.  

Документација: Као доказ понуђач прилаже фотокопију важећег документа (сертификата - потврде) 

издатог од независног сертификационог тела којим се потврђује да понуђач има уведен систем 

управљања квалитетом ISO 9001-2008 у области одржавања и сервисирања.Сертификат мора бити 

преведен од стране судског тумача на српски језик. 

 

3.2.3     Напомене у вези са доказима из одељка 3.1 и 3.2. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из одељка 3.1, 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.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о 

испуњености обавезних услова за учешће из тачке 3.1. Уколико група понуђача доставља понуду, сваки 

понуђач из групе понуђача дужан је да достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће из 

тачке 3.1, а остале услове испуњавају заједно. 

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за 

предузетника и физичка лица врши се у складу са члановима 22. и 23. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. Гласник РС“ 029/2013).  
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3.3.  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.    

 

Документација: Као доказ 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 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. 

 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, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

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

 

 

3.4  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, а додатне услове испуњавају 

заједно.  

 

Документација:  Као доказ понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да 

испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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4. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

 

4.1.  Језик 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 

4.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

Конкурсне документације и прилаже доказе наведене у Конкурсној документацији.  

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.  

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако 

да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, 

а да се видно не оштете листови или печат. 

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. 

Уз понуду се не достављају упутства која су саставни део Конкурсне документације. 

Понуду доставити на адресу: Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић бр. 27А, 

11160 Београд, управна зграда, соба 24, са назнаком: 

 ,,Понуда за јавну набавку (добра) – резервне компоненте аутоматских мониторинг станица 

за квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и сервисирања, ЈН О.П. 02/2013 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.09.2013. године, 

до 09:30 часова.  

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. 

 

4.3.  Обавезна садржина понуде: 

 

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач достави уз понуду следеће податке по захтевима 

Наручиоца у погледу садржине понуде, као и условима под којима се спроводи поступак јавне набавке:  

 

    4.3.1.  Образац понуде  

  
- Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача „Образац понуде – Образац бр. 1” (дати у одељку 5. Конкурсне 

документације). 
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           4.4.1.1.  Подаци о понуђачу у заједничкој понуди и о подизвођачу  

 

- Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњене, оверене печатом и потписане од стране 

овлашћеног лица понуђача обрасце (дати у одељку 5. конкурсне документације) „Подаци о 

понуђачу у заједничкој понуди – Образац бр. 1А” (уколико се понуда подноси заједнички) и 

„Подаци o подизвођачу – Образац бр. 1Б” (уколико се понуда подноси са подизвођачем). 

 

          4.3.1.2.  Спецификација 

 

- Понуђач je у обавези да уз понуду достави попуњену, оверену печатом и потписану листу 

резервних делова од стране овлашћеног лица понуђача приложену у „Техничкој спецификацији“ 

која је дата у одељку 6. Конкурсне документације). 

- Напомене:  

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 који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

   4.3.2.  Образац структуре цене  

  
- Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача „Образац понуде структуре цене – Образац бр 2“ (дати у одељку 5. 

Конкурсне документације). 

- У попуњеном обрасцу не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било каквих 

исправки иста мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  

 

  4.3.3.  Трошкови припреме понуде 

 

- Понуђач није у обавези да попуни - Образац бр. 3 (дат у одељку 5. Конкурсне документације). 

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова,  сем ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 

страни наручиоца. Наручилац је тада 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. 

 

   4.3.4.  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 

- Понуђач је дужан да у циљу обезбеђења озбиљности своје понуде као Средство финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана 

у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (према моделу датом у одељку 5. 

Конкурсне документације „Модел меничног овлашћења за озбиљност понуде“ – Образац бр. 

4), Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 2,5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму, копија О.П. обрасца.  

Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.  
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-Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење 

понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено 

не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

-Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор по закључењу уговора 

са изабраним понуђачем. 

-Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

   4.3.5. Изјава понуђача о прихватању обавезе достављања менице са меничним овлашћењем за  

              добро извршење посла   

 

-Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписану и печатом оверену Изјаву о 

давању обезбеђења за добро извршење посла,- Образац бр. 5 (дата у одељку 5. Конкурсне 

документације), којом понуђач под материјалном и моралном одговорношћу потврђује да ће у 

року од 7 дана од дана закључења уговора или у тренутку закључења уговора, а најкасније до 

прве испоруке, да преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла.  

- Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи. 

- Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

- Поднета меница за добро извршење посла не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 
   4.3.6.  Изјава понуђача о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за повраћај   

              авансног плаћања 

 

- Понуђач је обавезан да достави попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног 

лица понуђача „Изјаву о понуђача о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за 

повраћај авансног плаћања – Образац бр 6“ (дата у одељку 5. Конкурсне документације). 

- Достављањем Изјаве изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу 

достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у 

висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса.  

- Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

- Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова.  

- Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 
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   4.3.7.  Изјава о независној понуди 

            

- Понуђач је обавезан да достави попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног 

лица понуђача „Изјаву о независној понуди – Образац бр 7“ (дата у одељку 5. Конкурсне 

документације). 

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

   4.3.8.  Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

 

- Понуђач је обавезан да достави попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног 

лица понуђача „Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона – Образац бр 8“ 

(дат у одељку 5. Конкурсне документације). 

 

4.4.  Партије 

 
Предмет ове набавке није обликован по партијама. 

 

4.5.  Понуде са варијантама 
 

Понуде са варијантама нису допуштене.  

 

4.6.  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: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руже Јовановић бр 27А, 11160 Београд са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку добара: РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ 

МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ( АМСКВ ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊА, ЈН О.П. 02/2013- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара: РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ 

МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ( АМСКВ ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊА, ЈН О.П. 02/2013- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара: РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ 

МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ( АМСКВ ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊА, ЈН О.П. 02/2013- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ 

МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ( АМСКВ ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊА, ЈН О.П. 02/2013- НЕ ОТВАРАТИ”. 

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. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 
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4.7.  Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (датом у одељку 5. Конкурсне документације) понуђач наводи на који начин 

подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

4.8.  Понуда са подизвођачем 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу.  

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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу 5 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

4.9.  Подношење заједничке понуде 

 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду за сваког од понуђача мора бити поднета 

документација, којом се доказује испуњеност тражених обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- понуђачу који ће издати рачун; 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

- обавезaма сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

           - група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу 2. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

         Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

          Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди. 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 
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4.10.  Начин и време реализације  

 

Начин и време реализације је дефинисанo уговором.  

4.11.  Гаранција 

 Гаранција на испоручена добра не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке истих. 

Гаранција на извршене услуге сервисирања и одржавања не може бити краћа од 6 месеци од дана 

извршене услуге. 

 

4.12. Рекламација 

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету добара, улуга и очигледних грешака, 

понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

 

4.13. Рок важење понуде 

 

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. 

 

4.14. Поверљивост података и документације  

 

           Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирања понуде.  

 

4.15. Додатне информације или појашњења 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Руже Јовановић бр 27А, 11160 Београд 

 

са назнаком: 

 

Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добара  

РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА  

(АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА 

 

Агенција за заштиту животне средине 

(ЈН О.П. 02/2013) 

 

Путем електронске поште на e-mail: office@sepa.gov.rs  или факсом на број: (+381) (0)11 2861-

077   тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН О.П. 02/2013”. 

mailto:


Конкурсна документација у отвореном поступку за 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

15 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

4.16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно 

његовог подизвођача 

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 контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 

поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код 

његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  

 

 

4.17. Измене и допуне конкурсне документације  

 

Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном 

Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну Конкурсне документације.  

Свака измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.sepa.gov.rs 

 

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока 

за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде, о чему ће бити обавештени 

понуђачи. 

 

4.18.  Рок за реализацију уговора  

 

 Све активности неопходне за реализацију уговора, која је предмет ове јавне набавке, трајаће до 

испуњења свих обавеза насталих по уговору. а најкасније у року  од 12 месеци од дана закључења 

уговора. 

 

4.19.  Рок и место реализације испоруке  

 

Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца - по потписивању уговора, на 

основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Испоручилац је дужан да целокупну количину добара  испоручи по свакој упућеној поруџбеници 

Наручиоца.  

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
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Испорука и кванититатвно-квалитативни пријем добара вршиће се на централној локацији Купца: 

Складиште у Београду у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама) и која је саставни 

део уговора.  

Уговорене услуге сервиса и одржавања ће се обављати у складу са дефинисаним планом-

динамиком сервиса и одржавања а који је приложен у техничкој спецификацији Наручиоца.  

Испоручилац је дужан да услуге сервиса и одржавања изврши на локацијама које су приложене у 

техничкој спецификацији Наручиоца.  

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.  

Продавац има обавезу да најави испоруку материјала на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесет четири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

 

4.20.  Валута и начин на који мора бити 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. 

У цену су урачунате резервне компоненте, сервис и одржавање опреме за аутоматски мониторинг 

квалитета ваздуха. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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. 

 

4.21.  Цена и начин плаћања 

 

Понуђач у Обрасцу понуде мора навести јединичну и укупну цену која се изражава у динарима 

без обрачунатог пореза на додату вредност, а који је Наручилац у обавези да плати истовремено са 

испостављеним рачуном.  

Цене услуга су дате на паритету локација наведених у списку локација АМСКВ Наручиоца. 

 

Наручилац ће извршиоцу у року од 15 (петнест) дана након потписивања уговора и достављања 

средства обезбеђења (менице на 30% вредности аванса уз приложено менично овлашћење), доставити 

поруџбеницу за уговорена добра (ставке 1 закључно са 112) и извршити уплату 30% аванса за иста 

(ставке 1 закључно са 112) са обрачунатим ПДВом. 

Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара (ставке 1 закључно са 112), и 

то 70% преостале вредности рачуна са припадајућим ПДВ-ом,  у року од 45 дана од дана службеног 

пријема рачуна уз приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном 

пријему.  

 

Наручилац ће извршиоцу у року од 15 (петнест) дана након потписивања уговора и достављања 

средства обезбеђења (менице на 30% вредности аванса уз приложено менично овлашћење), доставити 

поруџбеницу за 50% уговорених добара (ставке 113 закључно са 152) и извршити уплату 30% аванса за 

иста (ставке 113 закључно са 152) са обрачунатим ПДВом. 

Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке 50% уговорених добара (ставке 113 

закључно са 152), и то 70% преостале вредности рачуна са припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од 

дана службеног пријема рачуна уз приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-

квантитативном пријему.  
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Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније  у року од 3 (три) дана након 

извршеног промета (испоруке добра) рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у коме ће бити назначен 

број Уговора, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив агенције). 

 Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике Србије и 

подзаконским актима.  

Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном квалитативно-квантитативном 

пријему добара и копија потписане и оверене отпремнице.  

На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица Наручиоца и 

печат Наручиоца.  

 

Наручилац ће на месечном нивоу (12 једнаких месечних рата) вршити плаћање уговорених 

редовних услуга сервиса и одржавања и то 100% вредности месечног рачуна са припадајућим ПДВ-ом,  у 

року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз приложену отпремницу и Записник о извршеним 

редовним услугама.  

Наручилац ће на тромесечном нивоу вршити плаћање уговорених ванредних услуга сервиса и 

одржавања и то 100% вредности тромесечног рачуна са припадајућим ПДВ-ом у року од 45 дана од дана 

службеног пријема рачуна уз приложену отпремницу и Записник о извршеним ванредним услугама.  

 Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике Србије и 

подзаконским актима.  

На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица Наручиоца и 

печат Наручиоца.  

 

Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање одложено на његову 

штету све док се не испостави рачун на наведени начин. 

 

4.22.  Критеријум за доделу уговора 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. Све понуде које буду 

оцењене као одговарајуће биће рангиране применом критеријума најнижа понуђена цена.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може 

да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној 

оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

- Резервни критеријум  

Уколико 2 или више понуђача доставе понуде са идентично понуђеном ценом, предност при 

додели уговора ће имати понуда са краћим роком испоруке добара.  

Уколико понуде са идентично понуђеном ценом имају идентичан рок испоруке, предност при 

додели уговора ће имати понуда са дужим роком важења понуде.  

 

4.23.  Поштовање обавеза проистеклих из других 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 заштити на раду, 
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запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине.  (Образац изјаве дат је у поглављу 5 Конкурсне документације). 

 

Накнаду за коришћење патената коришћених у изради понуде, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.  

 

4.24. Одлука о додели уговора  

 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у оквирном року од не дужем од 25 (двадесет пет 

пет) дана од дана јавног отварања понуда. 

 

4.25. Рок у којем ће уговор бити закључен  

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

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.  

 

4.26. Достављање одлуке и обавештење о закљученом уговору 

Наручилац ће одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од три дана од дана 

доношења. 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.  

Закључењу уговора приступиће се у року од 8 (осам) дана након истека рока за подношење 

захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

 

4.27. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

 

           Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

            Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail.. 

office@sepa.gov.rs , факсом на број (+381) (0)11 2861-077  или препорученом пошиљком са повратницом. 

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 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.  

mailto:
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 

80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 

840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 

административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне 

јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара 

уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса 

износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 

наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, 

такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 

отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса 

износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

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

 

4.28. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 

 Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача након подношења понуда и вршити 

контролу код понуђача у складу са чл. 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 124/12). 
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5. ОБРАСЦИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  

РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

 (АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА „Агенције за заштиту животне средине“,  

( јавна набавка добара ЈН О.П. 02/2013 ) 

 

На основу јавног позива за подношење понуда за набавку РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ 
АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ( АМСКВ ) СА УСЛУГОМ 
СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА у поступку јавне набавке, евидентиране под бројем  ЈН О.П 02/2013 
 

Скраћено пословно име понуђача: 
 

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

даје понуду како следи (заокружити): 

а) самостално  б) заједничка понуда        ц) са подизвођачем 

 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача 

 

 

 

 

 

Број понуде:  

Датум понуде:  

Образац бр. 1 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 

 ЈН O.П.02/2013 

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

22 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ 

МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ( АМСКВ ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА 

И ОДРЖАВАЊА 

кол1  колона 2 кол3 кол4  колона 5 колона 6 колона 7      колона 8 

р.бр 

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА 
Јед. 

мере 
Коли 

чина 

Јед. цена 
(РСД) без 

ПДВ 

 Јед. цена 

(РСД) са 

ПДВ 

Вредност 

(РСД) без 

ПДВ 

 Вредност 

(РСД) са 

ПДВ 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ                        

1 Teflonsko crevo 6 mm (po m) ком 200         

2 Teflonsko crevo 3 mm (po m) ком 100         

3 Ventilator za manifold ком 10         

4 

Set spojnica - prikljucak za 

cev fi6, npt 1/4 male inox 

(komplet sa holenderom, 

ferulom I back ferulom) 

ком 30         

5 

Set spojnica - prikljucak za 

cev 1/8, npt 1/4 male  

(komplet sa holenderom, 

ferulom I back ferulom) 

ком 15         

6 

47 mm PTFE filteri za zaštitu 

od prašine (1 pakovanje= 25 

kom.) 

ком 114         

7 

25 mm PTFE filteri za zaštitu 

od prašine (1 pakovanje= 25 

kom.) 

ком 20         

8 

Set “O” prstenova i sinter 

filter (pak =10 kom) 
ком 115         

9 

Set za odrţavanje Pumpe 

CO,SO2,O3 
ком 70         

10 Ugalj (per l) ком 30         

11 Purafil (po l) ком 20         

12 Silikonski gel (per l) ком 20         

13 

Filter za rasprsivanje BQ 

(GRIMM) 
ком 12         

14 

Filter za rasprsivanje CQ 

(GRIMM) 
ком 12         

15 Set za odrţavanje Tecora ком 20         

SO2 analyzer, Model 100E EAS Envimet, Teledyne-API I model 100T Teledyne -API   

16 UV Lampa ком 7         

17 Nosači - lezaj za pumpu ком 20         

18 Pumpa ком 2         

19 Solenoidni ventil ком 3         

20 CD PMT SO2 ком 3         

21 PCA PMT SO2 ком 3         

22 

PWR supply +5V +/-15V, 

40W(KB) ком 

3         

23 PCA pressure sensor  ком 2         

24 PWR supply SW +12V, ком 3         
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40W(KB) 

25 DFU filter ком 20         

NO/NO2/NOx analyzer, Model 

200E             

26 Konverter ком 1         

27 Grejač za konverter ком 1         

28 Set ventila za NO/NO2  ком 1         

29 Pumpa ком 2         

30 Solenoidni ventil ком 2         

31 

PWR supply +5V +/-15V, 

40W(KB) ком 

1         

32 

PWR supply SW +12V, 

40W(KB) ком 

1         

33 ORIFICE 4MIL ozone flow ком 4         

34 ORIFICE 10MIL sample flow ком 4         

35 PCA PMT preamp vr 200E ком 2         

36 

PCA, PRESS SENSORS (2X), 

FLOW, E (NOX) ком 

2         

37 ASSY, HVPS, SOX/NOX ком 1         

38 

ASSY, ORIFICE HOLDER, 4 

MIL ком 

1         

39 

ASSY, ORIFICE HOLDER, 

10 MIL, (NOX) ком 

1         

40 DFU filter ком 20         

CO analyzer, Model 300E             

41 IR Izvor ком 3         

42 Nosači - lezajevi za pumpu ком 20         

43 Pumpa ком 2         

44 Solenoidni ventil ком 4         

45 

ASSY, THERMISTOR, 

BENCH/WHEEL, M300E ком 

4         

46 

REPLACEMENT, CO 

FILTER WHEEL, M300E 

KIT000032 ком 

1         

47 

RETROFIT, SYNC DMOD 

w/DETECTOR, M300E ком 

2         

48 

PWR SUPPLY, SW, +5V, +/-

15V, 40W (KB) ком 

2         

49 

PWR SUPPLY, SW, 12V, 40W 

(KB) ком 

2         

50 RELAY, DPDT, (KB) ком 4         

O3 analyzer, Model 400E             

51 UV Lampa ком 2         

52 Nosači lezajevi za pumpu ком 10         

53 Pumpa ком 2         

54 Referentni skraber ком 13         

55 

ASSY, HTR/THERM, 

OPTICAL BENCH, 03 ком 

2         
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56 

ABSORPTION TUBE, 

QUARTZ, (KB) ком 

2         

BTX analyzer, Model GC955-600; VOC (FID) analyzer, Model GC955     

57 Inline filter set ком 6         

58 Precon tube ком 6         

59 Detector head ком 8         

60 PID lamp ком 2         

61 Cooled precon tube ком 3         

62 Piston ком 2         

63 Hard disk ком 1         

64 H2 tube d:1/16" ком 9         

65 Mass flow controler ком 1         

66 piston+control board ком 1         

PM10/PM2.5 analyzer, Model 180PM10/PM2.5 analyzer, 

Model 180       

67 Kalibracija u fabrici ком 4         

68 Pumpa ком 1         

PM10/PM2.5 sampling unit, Model 

Skypost           

69 VENTILATOR - 120 - TCR ком 20         

70 

TRAKA SA MASTILOM ZA 

ŠTAMPAČ - TCR ком 

20         

71 FILTER ZA PUMPU ком 20         

72 EXTERNI FILTER ком 20         

73 

SISTEM ZA TRANSPORT 

FILTERA - SKYPOST - TCR ком 
1         

74 PUMPA - 6 M3/H - TCR ком 1         

75 

EL. PLOČA - RELEJ - 

SKYPOST - TCR ком 
2       

  

76 

KOMPRESOR - INTERNI - 

SKYPOST - TCR ком 
2       

  

77 

EL. PLOČA - MAT - 

SKYPOST PM - TCR ком 
2       

  

78 

EL. PLOČA - SENTINEL - 

SKYPOST - TCR ком 
2       

  

79 

EL. PLOČA - SEK - 

SKYPOST - TCR ком 
2       

  

80 

SENZOR ZA 

TEMPERATURU - PT100 - 

TCR ком 

5       

  

81 

SENZOR ZA 

TEMPERATURU - INTERNI 

- PT100 - TCR ком 

5       

  

82 

REZERVOAR ZA DRŢAČE 

FILTERA - BLANK - TCR ком 
2       

  

83 

REZERVOAR ZA DRŢAČE 

FILTERA - EXP - TCR ком 
2       

  

84 DRŢAČ FILTERA D47 - ком 2         
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PTFE - TCR (PAK. OD 20 

KOM.) 

85 

MERAČ ZAPREMINE - 

COUNT - ISOSTACK/NEW - 

TCR ком 

4       

  

Meteorological Sensors, Model 

WS500             

86 Senzor ком 3         

87 Napajanje 24V DC ком 10         

Datalogger, Model µEFI             

88 Dataloger sa modemom ком 1         

89 Napajanje 24V DC ком 5         

90 Netbook ком 1         

Horiba analizatori             

91 PTFE-filter D-54, 24pcs/set ком 10         

92 Air filter ком 8         

93 Diaphragm for KNF ком 9         

94 Diaphragm f. Gx-6EH ком 8         

95 

Magnetic valve for AP-370 

cross flow ком 
5     

    

96 DFU-filter; BN-70 ком 8         

97 PTFE crevo 4/6mm (1m) ком 10         

98 

Xenon - lamp f. APSA-

360/370 ком 
4     

    

99 HC-cutter f. APSA 360/370 ком 4         

100 

Gas cleaner ESU-050, 

scrubber ком 
4     

    

101 MFC (P.Most APSA370) ком 1         

102 UV-lamp unit f. APNA-370 ком 3         

103 

Liner f. lamp APNA-

350/360/370 ком 3         

104 

Lamp-power supply for OGU 

AP-UVP-03 (APNA-370) ком 1         

105 PPD Capillary f. APNA-370 ком 3         

106 

Filing for NOx konverter for 

APNA 360/370 (Catalyzer 

NO2 - NO (CT-06) for APNA-

360 approx. 3 ml/bottle) ком 

3       

  

107 

Catalyzer DO f. APNA-

360/370 ком 3         

108 

Mist catcher BAA-050 for 

APMA-360/370 and APNA-

370  ком 4         

109 Catalyser for APMA-360/370 ком 1         

110 UV-lamp for APOA-370 ком 1         

111 

Catalyser DO 5g f. APOA-

360/370 ком 1         

112 LCD-display with touch panel ком 2         
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SO2               

113 UV Lampa ком 8         

114 Pumpa ком 2         

115 Solenoidni ventil ком 3         

116 CD PMT SO2 ком 2         

117 PCA PMT SO2 ком 3         

118 

PWR supply +5V +/-15V, 

40W(KB) ком 

2         

119 

PWR supply SW +12V, 

40W(KB) ком 

2         

120 FLOWMETER (KB) ком 4         

121 

PRESSURE SENSOR, 0-15 

PSIA, ALL SEN ком 
4     

    

NOx             

122 Konverter ком 1         

123 Grejač za konverter ком 1         

124 Set ventila za NO/NO2  ком 1         

125 Pumpa ком 1         

126 Solenoidni ventil ком 2         

127 

PWR supply +5V +/-15V, 

40W(KB) ком 

1         

128 

PWR supply SW +12V, 

40W(KB) ком 

1         

129 PCA PMT preamp vr 200E ком 2         

130 

PCA, PRESS SENSORS (2X), 

FLOW, E (NOX) ком 

2         

131 FLOWMETER (KB);  ком 4         

132 

PCA, E-SERIES 

MOTHERBOARD, GEN 5-I ком 
4     

  

  

CO               

133 

REPLACEMENT, CO 

FILTER WHEEL, M300E 

KIT000032 ком 

1         

134 

RETROFIT, SYNC DMOD 

w/DETECTOR, M300E ком 

2         

135 Pumpa ком 2         

136 

PCA, PRESS SENSORS (1X), 

w/FM4, E SERIES ком 
1     

  

  

137 

PCA, RELAY BOARD, 

M300E ком 
1     

  

  

138 

PCA, OPTO-INTERRUPTER, 

M300E ком 
1     

  

  

O3               

139 

PCA, PRESS SENSORS (1X), 

w/FM4 ком 
2     

    

140 

PCA, DC HTR/TEMP, 

BENCH ком 
1     

    

141 PCA, E-SERIES ком 2         
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MOTHERBOARD 

BTX analyzer, Model GC955-600; VOC (FID) analyzer, Model GC955     

142 Inline filter set ком 6         

143 Precon tube ком 6         

144 Detector head ком 8         

145 PID lamp ком 2         

146 Cooled precon tube ком 3         

147 Piston ком 3         

148 Hard disk ком 1         

PM10/PM2.5 sampling unit, Model 

Skypost           

149 

SISTEM ZA TRANSPORT 

FILTERA - SKYPOST - TCR ком 
1       

  

150 
PUMPA - 6 M3/H - TCR 

      

ком 
1    

 

Ostali rezervni delovi 

151 Baterija 12a12ah ком    50     

152 Baterija 12a12ah ком 50         

Укупно резервне компоненте (динара)   

ПДВ (динара)   

Укупно резервни делови  са ПДВ (динара)   

               

р.бр 

НАЗИВ СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊА 

Јед. 

мере 
Кол 

Назив 

робне 

марке 

Назив 

произвођача 

Јед. цена 

(РСД) без 

ПДВ 

Вредност 

(РСД) без 

ПДВ 

153 

Redovno servisiranje и  

odrzavanje - obilazak svih 

stanica na 15 dana u svemu 

prema opisu radova iz priloga  ком 36     

    

154 

Vanredni servisni izlazak po 

nalogu narucioca.Putni trosak 

se racuna obrzcem 1sat puta 

=1/3 sata rada ком 180     

    

Укупно сервиси и одржавање (динара)   

ПДВ (динара)   

Укупно сервиси и одржавање  са ПДВ (динара)   
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Укупно резервне компоненте + сервиси и одржавање (динара)   

ПДВ динара   

Укупно резервне компоненте + сервиси и одржавање  са ПДВ (динара)   

 

 

 
 

1. Рок плаћања: ______________ (макс. 45 дана) дана од дана службеног 

пријема рачуна. 

 

2. Укупна цена за набавку добара РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ 

АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

(АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА на без 

обрачунатог ПДВ-а,  износи  ____________  динара. 

 

3. Рок важења понуде износи _____________(мин. 60) дана од дана 

отварања понуде.  

   

4. Гаранција на компоненте износи ____________ (мин. 12 месеци) 

од дана испоруке. 

 

5. Гаранција на сервисе и одржавање  износи ____________(мин. 6 

месеци) од дана извршене услуге. 

 

6. Рок испоруке компоненти износи ____________ дана 

 

7. Рок за одзив по позиву Наручиоца  је ________ (макс. 24 часа) 

сати 

 

8. Рок за одзив за хитне позиве  Наручиоца је __________ (макс. 8 

часова) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1 је и Образац 1Б, У 

случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1 је и Образац  

 

 

 У   

        

 

 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

 

 

 

дана 
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Подаци о понуђачу у заједничкој понуди 

  

 

НОСИЛАЦ ПОНУДЕ ДА НЕ 

 

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ДА НЕ 

  

Скраћено пословно име понуђача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:                       

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац попунити у случају подношења заједничке понуде. Образац копирати како би сваки 

од понуђача попунио образац са својим подацима. 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 

 

  

Образац бр. 1А 
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Подаци о подизвођачу 

  

 

 

Скраћено пословно име понуђача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је  % 

- део предмета набавке који се врши преко подизвођача: 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац се попуњава само у случају да се понуда подноси са подизвођачем. 

У случају већег броја подизвођача образац треба копирати. 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 

 

  

Образац бр. 1Б 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА 

КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА 

 „Агенција за заштиту животне средине“, 

( јавна набавка добара ЈН О.П. 02/2013 )  

 

        Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача. 

У образац структуре цене морају се уписати: 

 1. Јединична цена артикла без ПДВ - а; 

 2. Јединична цена артикла са ПДВ – ом; 

 3. Укупна цена  артикла без ПДВ – а 

 4. Укупна цена  артикла са ПДВ – ом 

 У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку, добара, услуге. 

 

Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне набавке. 

 
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Прецртана или празна поља у обрасцу 

структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неисправном.  

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ 

МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ( АМСКВ ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊА  

кол1  колона 2 кол3 кол4  колона 5 колона 6 колона 7      колона 8 

р.бр 
НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА 

Јед. 

мере 

Коли 

чина 

Јед. цена 

(РСД) без 

ПДВ 

 Јед. цена 

(РСД) са 

ПДВ 

Вредност 

(РСД) без ПДВ 

 Вредност 

(РСД) са ПДВ 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ                        

1 Teflonsko crevo 6 mm (po m) ком 200         

2 Teflonsko crevo 3 mm (po m) ком 100         

3 Ventilator za manifold ком 10         

4 

Set spojnica - prikljucak za cev fi6, 

npt 1/4 male inox (komplet sa 

holenderom, ferulom I back ferulom) 

ком 30         

5 

Set spojnica - prikljucak za cev 1/8, 

npt 1/4 male  (komplet sa 

holenderom, ferulom I back ferulom) 

ком 15         

6 

47 mm PTFE filteri za zaštitu od 

prašine (1 pakovanje= 25 kom.) 
ком 114         

7 

25 mm PTFE filteri za zaštitu od 

prašine (1 pakovanje= 25 kom.) 
ком 20         

8 

Set “O” prstenova i sinter filter (pak 

=10 kom) 
ком 115         

Образац бр. 2 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 

 ЈН О.П. 02/2013 

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

32 

9 

Set za odrţavanje Pumpe 

CO,SO2,O3 
ком 70         

10 Ugalj (per l) ком 30         

11 Purafil (po l) ком 20         

12 Silikonski gel (per l) ком 20         

13 Filter za rasprsivanje BQ (GRIMM) ком 12         

14 Filter za rasprsivanje CQ (GRIMM) ком 12         

15 Set za odrţavanje Tecora ком 20         

SO2 analyzer, Model 100E EAS Envimet, Teledyne-API I model 100T Teledyne -API   

16 UV Lampa ком 7         

17 Nosači - lezaj za pumpu ком 20         

18 Pumpa ком 2         

19 Solenoidni ventil ком 3         

20 CD PMT SO2 ком 3         

21 PCA PMT SO2 ком 3         

22 PWR supply +5V +/-15V, 40W(KB) ком 3         

23 PCA pressure sensor  ком 2         

24 PWR supply SW +12V, 40W(KB) ком 3         

25 DFU filter ком 20         

NO/NO2/NOx analyzer, Model 200E             

26 Konverter ком 1         

27 Grejač za konverter ком 1         

28 Set ventila za NO/NO2  ком 1         

29 Pumpa ком 2         

30 Solenoidni ventil ком 2         

31 PWR supply +5V +/-15V, 40W(KB) ком 1         

32 PWR supply SW +12V, 40W(KB) ком 1         

33 ORIFICE 4MIL ozone flow ком 4         

34 ORIFICE 10MIL sample flow ком 4         

35 PCA PMT preamp vr 200E ком 2         

36 

PCA, PRESS SENSORS (2X), 

FLOW, E (NOX) ком 

2         

37 ASSY, HVPS, SOX/NOX ком 1         

38 ASSY, ORIFICE HOLDER, 4 MIL ком 1         

39 

ASSY, ORIFICE HOLDER, 10 

MIL, (NOX) ком 

1         

40 DFU filter ком 20         

CO analyzer, Model 300E             

41 IR Izvor ком 3         

42 Nosači - lezajevi za pumpu ком 20         

43 Pumpa ком 2         

44 Solenoidni ventil ком 4         

45 

ASSY, THERMISTOR, 

BENCH/WHEEL, M300E ком 

4         

46 

REPLACEMENT, CO FILTER 

WHEEL, M300E KIT000032 ком 

1         

47 

RETROFIT, SYNC DMOD 

w/DETECTOR, M300E ком 

2         

48 

PWR SUPPLY, SW, +5V, +/-15V, 

40W (KB) ком 

2         

49 

PWR SUPPLY, SW, 12V, 40W 

(KB) ком 

2         

50 RELAY, DPDT, (KB) ком 4         
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O3 analyzer, Model 400E             

51 UV Lampa ком 2         

52 Nosači lezajevi za pumpu ком 10         

53 Pumpa ком 2         

54 Referentni skraber ком 13         

55 

ASSY, HTR/THERM, OPTICAL 

BENCH, 03 ком 

2         

56 

ABSORPTION TUBE, QUARTZ, 

(KB) ком 

2         

BTX analyzer, Model GC955-600; VOC (FID) analyzer, Model GC955     

57 Inline filter set ком 6         

58 Precon tube ком 6         

59 Detector head ком 8         

60 PID lamp ком 2         

61 Cooled precon tube ком 3         

62 Piston ком 2         

63 Hard disk ком 1         

64 H2 tube d:1/16" ком 9         

65 Mass flow controler ком 1         

66 piston+control board ком 1         

PM10/PM2.5 analyzer, Model 180PM10/PM2.5 analyzer, Model 180       

67 Kalibracija u fabrici ком 4         

68 Pumpa ком 1         

PM10/PM2.5 sampling unit, Model Skypost           

69 VENTILATOR - 120 - TCR ком 20         

70 

TRAKA SA MASTILOM ZA 

ŠTAMPAČ - TCR ком 

20         

71 FILTER ZA PUMPU ком 20         

72 EXTERNI FILTER ком 20         

73 

SISTEM ZA TRANSPORT 

FILTERA - SKYPOST - TCR ком 
1         

74 PUMPA - 6 M3/H - TCR ком 1         

75 

EL. PLOČA - RELEJ - SKYPOST - 

TCR ком 
2       

  

76 

KOMPRESOR - INTERNI - 

SKYPOST - TCR ком 
2       

  

77 

EL. PLOČA - MAT - SKYPOST 

PM - TCR ком 
2       

  

78 

EL. PLOČA - SENTINEL - 

SKYPOST - TCR ком 
2       

  

79 

EL. PLOČA - SEK - SKYPOST - 

TCR ком 
2       

  

80 

SENZOR ZA TEMPERATURU - 

PT100 - TCR ком 
5       

  

81 

SENZOR ZA TEMPERATURU - 

INTERNI - PT100 - TCR ком 
5       

  

82 

REZERVOAR ZA DRŢAČE 

FILTERA - BLANK - TCR ком 
2       

  

83 

REZERVOAR ZA DRŢAČE 

FILTERA - EXP - TCR ком 
2       

  

84 

DRŢAČ FILTERA D47 - PTFE - 

TCR (PAK. OD 20 KOM.) ком 
2       
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85 

MERAČ ZAPREMINE - COUNT - 

ISOSTACK/NEW - TCR ком 
4       

  

Meteorological Sensors, Model WS500             

86 Senzor ком 3         

87 Napajanje 24V DC ком 10         

Datalogger, Model µEFI             

88 Dataloger sa modemom ком 1         

89 Napajanje 24V DC ком 5         

90 Netbook ком 1         

Horiba analizatori             

91 PTFE-filter D-54, 24pcs/set ком 10         

92 Air filter ком 8         

93 Diaphragm for KNF ком 9         

94 Diaphragm f. Gx-6EH ком 8         

95 

Magnetic valve for AP-370 cross 

flow ком 
5     

    

96 DFU-filter; BN-70 ком 8         

97 PTFE crevo 4/6mm (1m) ком 10         

98 Xenon - lamp f. APSA-360/370 ком 4         

99 HC-cutter f. APSA 360/370 ком 4         

100 Gas cleaner ESU-050, scrubber ком 4         

101 MFC (P.Most APSA370) ком 1         

102 UV-lamp unit f. APNA-370 ком 3         

103 Liner f. lamp APNA-350/360/370 ком 3         

104 

Lamp-power supply for OGU AP-

UVP-03 (APNA-370) ком 1         

105 PPD Capillary f. APNA-370 ком 3         

106 

Filing for NOx konverter for APNA 

360/370 (Catalyzer NO2 - NO (CT-

06) for APNA-360 approx. 3 

ml/bottle) ком 

3       

  

107 Catalyzer DO f. APNA-360/370 ком 3         

108 

Mist catcher BAA-050 for APMA-

360/370 and APNA-370  ком 4         

109 Catalyser for APMA-360/370 ком 1         

110 UV-lamp for APOA-370 ком 1         

111 Catalyser DO 5g f. APOA-360/370 ком 1         

112 LCD-display with touch panel ком 2         

SO2               

113 UV Lampa ком 8         

114 Pumpa ком 2         

115 Solenoidni ventil ком 3         

116 CD PMT SO2 ком 2         

117 PCA PMT SO2 ком 3         

118 PWR supply +5V +/-15V, 40W(KB) ком 2         

119 PWR supply SW +12V, 40W(KB) ком 2         

120 FLOWMETER (KB) ком 4         

121 

PRESSURE SENSOR, 0-15 PSIA, 

ALL SEN ком 
4     

    

NOx             

122 Konverter ком 1         

123 Grejač za konverter ком 1         
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124 Set ventila za NO/NO2  ком 1         

125 Pumpa ком 1         

126 Solenoidni ventil ком 2         

127 PWR supply +5V +/-15V, 40W(KB) ком 1         

128 PWR supply SW +12V, 40W(KB) ком 1         

129 PCA PMT preamp vr 200E ком 2         

130 

PCA, PRESS SENSORS (2X), 

FLOW, E (NOX) ком 

2         

131 FLOWMETER (KB);  ком 4         

132 

PCA, E-SERIES 

MOTHERBOARD, GEN 5-I ком 
4     

  

  

CO               

133 

REPLACEMENT, CO FILTER 

WHEEL, M300E KIT000032 ком 

1         

134 

RETROFIT, SYNC DMOD 

w/DETECTOR, M300E ком 

2         

135 Pumpa ком 2         

136 

PCA, PRESS SENSORS (1X), 

w/FM4, E SERIES ком 
1     

  

  

137 PCA, RELAY BOARD, M300E ком 1         

138 

PCA, OPTO-INTERRUPTER, 

M300E ком 
1     

  

  

O3               

139 

PCA, PRESS SENSORS (1X), 

w/FM4 ком 
2     

    

140 PCA, DC HTR/TEMP, BENCH ком 1         

141 PCA, E-SERIES MOTHERBOARD ком 2         

BTX analyzer, Model GC955-600; VOC (FID) analyzer, Model GC955     

142 Inline filter set ком 6         

143 Precon tube ком 6         

144 Detector head ком 8         

145 PID lamp ком 2         

146 Cooled precon tube ком 3         

147 Piston ком 3         

148 Hard disk ком 1         

PM10/PM2.5 sampling unit, Model Skypost           

149 

SISTEM ZA TRANSPORT 

FILTERA - SKYPOST - TCR ком 
1       

  

150 
PUMPA - 6 M3/H - TCR 

      

ком 
1    

 

Ostali rezervni delovi 

151 
Baterija 12a12ah 

ком 
   50    

 

152 Baterija 12a12ah ком 50         

Укупно резервне компоненте (динара)   

ПДВ (динара)   

Укупно резервни делови  са ПДВ (динара)   
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р.бр 

НАЗИВ СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊА 

Јед. 

мере 
Кол 

Назив 

робне 

марке 

Назив 

произвођача 

Јед. цена 

(РСД) без ПДВ 

Вредност 

(РСД) без ПДВ 

153 
Redovno servisiranje и  odrzavanje - 

obilazak svih stanica na 15 dana u 

svemu prema opisu radova iz priloga  ком 36     

    

154 
Vanredni servisni izlazak po nalogu 

narucioca.Putni trosak se racuna 

obrzcem 1sat puta =1/3 sata rada ком 180     

    

Укупно сервиси и одржавање (динара)   

ПДВ (динара)   

Укупно сервиси и одржавање  са ПДВ (динара)   

        

        

        

        

Укупно резервне компоненте + сервиси и одржавање (динара)   

ПДВ динара   

Укупно резервне компоненте + сервиси и одржавање   са ПДВ 

(динара)   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

-у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

-у колони 7. уписати укупу цену  без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 

без ПДВ-а. 

-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведен у колони 6.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета 

набавке са ПДВ-ом 
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                               ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. Став 1. ЗЈН, подносимо вам структуру трошкова 

насталих приликом припреме понуде број ___________ од __________ у поступку јавне 

набавке добара РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ 

СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊА „Агенције за заштиту животне средине“ ЈН О.П. 02/2013. 

 

Редни 

број 
ВРСТА И ОПИС ТРОШКА ИЗНОС 

1. 
Трошкови израде документације 

 
 

2. 
Трошкови прибављања средстава обезбеђења 

 
 

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова осим у случају обуставе поступка јавне 

набавке из разлога који су на страни Наручиоца. Наручилац ће тада понуђачу 

надокнадити трошкове припреме понудеизраде документације као и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, а под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  
- Није обавезно попунити и доставити овај Образац.  

- Уколико понуђач у оквиру понуде, достави Образац трошкова припреме понуде, 

потребно је да исти буде попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен 

печатом, у ком случају ће се ако дође до обуставе поступка, сматрати да је 

поднео захтев за накнаду трошкова припреме понуде. 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС 

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

дана 

 

  

Образац бр. 3 
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МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 

ДУЖНИК  

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: _____________________________________ 

М. Б:_____________________________ 

ПИБ:_____________________________ 

РАЧУН: ________________________________ БАНКА:______________________ 

 

ИЗДАЈЕ:  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: 

 „АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ Београд (Звездара), Руже 

Јовановић 27А (Поверилац)  

Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски бр: _______________ и овлашћујемо 

„Агенцију за заштиту животне средине“  Београд (Звездара), Руже Јовановић 27А, као 

повериоца, да предату меницу може попунити до износа од ____________динара 

уколико не изврши потпуно или делимично обавезе по основу понуде, бр. ____________ 

од _____________ године, а у случају да: 

1. ДУЖНИК, повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од 

стране Понуђача у обрасцу понуде.  

2.  ДУЖНИК, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране  „Агенције за 

заштиту животне средине”  Београд (Звездара) у току периода важења понуде: 

- не потпише или одбије да потпише уговор  

- не обезбеди или одбије да достави гаранције за које се у понуди обавезао да 

ће доставити у случају да буде изабран за понуђача којем се додељује Уговор 

о јавној набавци.  

 

Овлашћујемо „Агенцију за заштиту животне средине“ Београд (Звездара), као 

повериоца, да може попунити меницу за наплату за износ дуга по основу наведене 

понуде и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са 

важећим прописима изврши наплату са свих рачуна _____________________________, 

а у корист  „Агенције за заштиту животне средине“ Београд (Звездара), Руже Јовановић 

27А.  

____________________________ се одриче права на повлачење овог овлашћења, на 

стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 

Меница је важећа и у случају да у току периода важења понуде дође до промене лица 

овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, 

промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране 

______________________________.  

 

Образац бр. 4 
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Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са 

рачуна ____________________________. 

 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава 

___________________________ а 1 (један) „АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ“ Београд (Звездара).  

 

У _________________________ Издавалац менице 

 

Дана: ______________________ 

 

 

 

Прилози: 

Картон депонованих потписа  

Меница број:__________________ 

Захтев за регистрацију менице 

 

 

 

 

Напомена:  

 

Бланко сопствена меница као Средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 2.5% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за 

озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима 

из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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ИЗЈАВА О ДАВАЊУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

  

Изјављујемo под материјалном и моралном одговорношћу да ћeмо у циљу 

обезбеђења доброг извршења посла, најкасније у тренутку закључења уговора о јавној 

набавци, предати Наручиоцу потписану и оверену бланко сопствену меницу са 

меничним овлашћењем која je уписана у Регистар меница који води Народна банка 

Србије. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла.  

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке добара РЕЗЕРВНИХ 

КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА (АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА  за потребе  

„Агенције за заштиту животне средине“ ЈН О.П. 02/2013 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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ИЗЈАВА О ДАВАЊУ  БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ 

ПЛАЋАЊА 

 

  

Изјављујемo под материјалном и моралном одговорношћу да ћeмо у циљу 

обезбеђења доброг извршења посла, најкасније у тренутку закључења уговора о јавној 

набавци, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће 

бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да 

траје наjкраће до правдања аванса.  

 

               Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке добара РЕЗЕРВНИХ 

КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА (АМСКВ)  СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА  за потребе  

„Агенције за заштиту животне средине“ ЈН О.П. 02/2013 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Изјављујемo под материјалном и кривичном одговорношћу да смо понуду 

поднели независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим лицем.  

 

Изјава се односи на поступак јавне набавке добара РЕЗЕРВНИХ 

КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА (АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ''за потребе  

„Агенције за заштиту животне средине“ ЈН О.П. 02/2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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ИЗЈАВА 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........................................................... у поступку јавне набавке ЈН О.П. 

02/2013, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац 

права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                         М.П.                                       __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 8 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 

 ЈН О.П. 02/2013 

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРИЛОЗИ 
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Прилог 1 

 

                                                         МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом 

 

Уговорне стране: 

 

Агенција за заштиту животне средине са седиштем у Београду, ул. Руже Јовановић 
бр. 27а, коју заступа директор  Филип Радовић(у даљем тексту Наручилац) 

ПИБ: 103297190 

 

 

и 

 

...........................................................са седиштем у..................., ул. .................. бр. ......, кога 
заступа директор...................................................., (у даљем тексту Извршилац) 
ПИБ:...............................  

 

        Члан 1. 

Предмет уговора је: 

Набавка добара РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ  МОНИТОРИНГ 
СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И 
ОДРЖАВАЊА, према прихваћеној понуди понуђача број ...................... од ...............и 
спецификацијом које чине саставни део уговора. 

Члан 2. 

Рок испоруке и место реализације испоруке : 

 

Испорука добара ће се обављати у складу са понудом испоручиоца као и 

захтевом Наручиоца - по потписивању уговора, а на основу испостављене поруџбенице, 

потписане и оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Испоручилац је дужан да целокупну количину добара испоручи по свакој 

упућеној поруџбеници Наручиоца.  

Испорука и кванититатвно-квалитативни пријем добара вршиће се на централној 

локацији Купца: Складиште у Београду у свему према техничкој спецификацији (врсти 

и количинама) и која је саставни део уговора.  
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Уговорене услуге сервиса и одржавања ће се обављати у складу са понудом 

испоручиоца као дефинисаним планом-динамиком сервиса и одржавања а који је 

приложенм у техничкој спецификацији Наручиоца.  

Испоручилац је дужан да услуге сервиса и одржавања изврши на локацијама а 

које су приложене у техничкој спецификацији Наручиоца.  

           Испоручилац је дужан да за све изведене услуге сервиса и одржавања начини 

месечни извештај са наведеним радњама и моделима по локацијама. 

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет 

продавца.  

           Продавац има обавезу да најави испоруку материјала на локацију Наручиоца, 

најмање 24 (двадесет четири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде 

наведен у Поруџбеници. 

 

Члан 3. 

 

Време одзива: 

 

Рок за одзив на ванредни позив Агенције износи  ............... (макс. 24 часа) часа од 

упућивања позива, сем за хитне ситуације које угрожавају функционалност система, 

када је рок ........... (макс. 8 часова) часа од упућивања позива. 

 

Члан 4. 

 

Рок за реализацију уговора 

Све активности неопходне за реализацију уговора, која је предмет ове јавне набавке, 
трајаће до испуњења свих обавеза насталих по уговору. а најкасније у року 12 месеци 
од дана закључења Уговора. 

 

Члан 5. 

 

Цена и начин плаћања 

 

Цена РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА 

КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ( АМСКВ )  износи_________________ дин без ПДВ-а. 

Цена СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА износи _______________дин без ПДВ-а. 

 

Цене услуга су дате на паритету локација наведених у списку локација АМСКВ 

Наручиоца. 

 

Наручилац ће извршиоцу у року од 15 (петнест) дана након потписивања уговора 

и достављања средства обезбеђења (менице на 30% вредности аванса уз приложено 

менично овлашћење ) доставити поруџбеницу за уговорена добра (ставке 1 закључно са 

112) и извршити уплату 30% аванса за иста (ставке 1 закључно са 112) са обрачунатим 

ПДВом. 
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Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара (ставке 1 

закључно са 112), и то 70% преостале вредности рачуна са припадајућим ПДВ-ом, у 

року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз приложену отпремницу и 

Записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.  

 

Наручилац ће извршиоцу у року од 15 (петнест) дана након потписивања уговора 

и достављања средства обезбеђења менице на 30% вредности аванса уз приложено 

менично овлашћење ), доставити поруџбеницу за 50% уговорених добара (ставке 113 

закључно са 152) и извршити уплату 30% аванса за иста (ставке 113 закључно са 152) са 

обрачунатим ПДВом. 

Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке 50% уговорених 

добара (ставке 113 закључно са 152), и то 70% преостале вредности рачуна са 

припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз 

приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном 

пријему.  

 

Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније 3 (три) дана након 

извршеног промета (испоруке добра), рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у коме 

ће бити назначен број Уговора, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив агенције). 

 Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност 

Републике Србије и подзаконским актима.  

Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном квалитативно-

квантитативном пријему добара и копија потписане и оверене отпремнице.  

На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног 

лица Наручиоца и печат Наручиоца.  

 

Наручилац ће на месечном нивоу (12 једнаких месечних рата) вршити плаћање 

уговорених редовних услуга сервиса и одржавања, и то 100% вредности месечног 

рачуна са припадајућим ПДВ-ом у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз 

приложену отпремницу и Записник о извршеним редовним услугама.  

Наручилац ће на тромесечном нивоу вршити плаћање уговорених ванредних 

услуга сервиса и одржавања, и то 100% вредности тромесечног рачуна са припадајућим 

ПДВ-ом у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз приложену отпремницу 

и Записник о извршеним ванредним услугама.  

 

 Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност 

Републике Србије и подзаконским актима.  

На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног 

лица Наручиоца и печат Наручиоца.  

 

Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање 

одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.  
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Члан 6. 

Гаранција: 

Гаранција на испоручена добра јe______ (мин. 12 месеци) месеци од дана испоруке 

истих. 

Гаранција на извршене услуге сервисирања и одржавања је ____(мин. 6 месеци) месеци 

од дана извршене услуге. 

 

ЗАШТИТА ПОСЛОВНИХ ИНТЕРЕСА И ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ 

 

Члан 7. 

 

Уговорне стране су дужне да у духу добрих пословних односа са пажњом 
унапређују и чувају интересе друге уговорне стране. 

 

Поверљиви подаци које, током извршења овог уговора, уговорне стране буду 
саопштавале једна другој сматрају се пословном тајном ако их уговорна страна на коју 
се подаци односе том приликом означи као такве. 

Уколико уговорна страна процени да подаци који су јој доступни о другој 

уговорној страни имају потребу да се чувају као пословна тајна, она ће их третирати 

као пословну тајну, без обзира да ли их је друга уговорна страна експлицитно означила 

као пословну тајну. 

За уговорну страну која је такве податке примила, одмах настаје обавеза да их 

трајно чува. 

Уколико у циљу извршења овог уговора дође до размене пословних докумената 

(планови, шеме и сл), уговорне стране су обавезне да сву ову документацију чувају као 

пословну тајну првог реда. Ником неовлашћеном у фирмама уговорних страна нити 

изван њих садржај тих докумената и примљених "кноw-хоw" вредности не сме се 

учинити доступним речју, писменим или поступком, без обзира да ли је на документима 

стављена или није стављена ознака да се ради о документу поверљиве садржине. 

По истеку важности овог уговора, уговорне стране су дужне да власнику без 

одлагања врате све оригиналне примерке докумената. 

У току трајања овог уговора, уговорне стране међусобно размењују обавештења 

о пословним програмима и плановима, о статусним и организационим питањима у 

својим фирмама који су од интереса и у функцији извршења овог уговора. 

Непоштовање обавеза из овог члана уговора, сматра се тежом повредом уговорне 

обавезе. 

ВИША СИЛА               

Члан 8. 

Случај више силе за време трајања овог уговора, ослобађа уговорне стране од 

извршења обавеза по овом уговору, уколико су оне њеним дејством заиста погођене. 
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Случајем више силе сматрају се догађаји и околности на које уговорне стране 

нису могле утицати у смислу умањења, отклањања или укидања њиховог дејства. 

                                               РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

                                                             Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове покушају разрешити споразумно, а 

за случај да се то не може учинити, договорена је месна надлежност суда у Београду. 

 

ПРИМЕРЦИ УГОВОРА И СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 

                                                       Члан 10. 

 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка са важношћу оригинала, 

од којих свакој уговорној страни припада по 2 (два). 

 

Овај уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених 

лица обе уговорне стране. 

 

 

 

 

У Београду ...................... 

 

 

 

 

 

 

ИЗВРШИЛАЦ                                                                          НАРУЧИЛАЦ 

 

           ______________                                                                       _____________ 

                                                                                      Филип Радовић 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 

 ЈН О.П. 02/2013 

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

50 

ДУЖНИК:                                                                                                            Прилог 2 

Назив:______________________ 

матични број: _______________ 

ПИБ: _______________________ 

рачун: _________________ назив банке:_______________ 

 

ИЗДАЈЕ                         МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице - 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

КОРИСНИК: 

 „АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” Београд, Руже Јовановић 27А 

(Поверилац) 

Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: __________________ и 

овлашћујемо „АГЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” Београд, Руже 

Јовановић 27А, као повериоца, да предату меницу може попунити до износа 10% 

укупне процењенњ вредности Уговора бр. _____________ од __________. године (у 

даљем тексту: Уговор) што износи _______________ динара, уколико Дужник не 

изврши потпуно или делимично обавезе по Уговору, као што је дефинисано у 

поменутом Уговору.  

  Овлашћујемо ,,АГЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” Београд, као 

повериоца, да у складу са одредбама предметног Уговора, може попунити меницу за 

наплату за износ дуга према одредбама Уговора и да безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са 

свих рачуна _________________________ у корист „АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” Београд, Руже Јовановић 27А. 

_______________________ се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање 

приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица 

овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, 

промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране 

_____________________. 

Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са 

рачуна __________________. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава 

_________________________, а 1 (један),,АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ” Београд. 

 

У Београду,                                                Издавалац менице: 

 

Дана ______________      ________________ 

Прилози: 

- Картон депонованих потписа 

- Меница број _____________ 

- Захтев за регистрацију менице 
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6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (са списком опреме по локацијама, 

динамиком и планом рада са описом услуга) 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ 

АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ( АМСКВ ) СА 

УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА  

р.бр НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА Јед. мере 

      

1 Teflonsko crevo 6 mm (po m) ком 

2 Teflonsko crevo 3 mm (po m) ком 

3 Ventilator za manifold ком 

4 

Set spojnica - prikljucak za cev fi6, npt 1/4 male 

inox (komplet sa holenderom, ferulom I back 

ferulom) 

ком 

5 

Set spojnica - prikljucak za cev 1/8, npt 1/4 male  

(komplet sa holenderom, ferulom I back ferulom) 
ком 

6 

47 mm PTFE filteri za zaštitu od prašine (1 

pakovanje= 25 kom.) 
ком 

7 

25 mm PTFE filteri za zaštitu od prašine (1 

pakovanje= 25 kom.) 
ком 

8 Set “O” prstenova i sinter filter (pak =10 kom) ком 

9 Set za odrţavanje Pumpe CO,SO2,O3 ком 

10 Ugalj (per l) ком 

11 Purafil (po l) ком 

12 Silikonski gel (per l) ком 

13 Filter za rasprsivanje BQ (GRIMM) ком 

14 Filter za rasprsivanje CQ (GRIMM) ком 

15 Set za odrţavanje Tecora ком 

SO2 analyzer, Model 100E EAS Envimet, Teledyne-API I model 100T Teledyne -API 

16 UV Lampa ком 

17 Nosači - lezaj za pumpu ком 

18 Pumpa ком 

19 Solenoidni ventil ком 

20 CD PMT SO2 ком 

21 PCA PMT SO2 ком 

22 PWR supply +5V +/-15V, 40W(KB) ком 

23 PCA pressure sensor  ком 

24 PWR supply SW +12V, 40W(KB) ком 

25 DFU filter ком 

NO/NO2/NOx analyzer, Model 200E   

26 Konverter ком 

27 Grejač za konverter ком 

28 Set ventila za NO/NO2  ком 

29 Pumpa ком 

30 Solenoidni ventil ком 

31 PWR supply +5V +/-15V, 40W(KB) ком 

32 PWR supply SW +12V, 40W(KB) ком 

33 ORIFICE 4MIL ozone flow ком 

34 ORIFICE 10MIL sample flow ком 

35 PCA PMT preamp vr 200E ком 

36 PCA, PRESS SENSORS (2X), FLOW, E (NOX) ком 
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37 ASSY, HVPS, SOX/NOX ком 

38 ASSY, ORIFICE HOLDER, 4 MIL ком 

39 ASSY, ORIFICE HOLDER, 10 MIL, (NOX) ком 

40 DFU filter ком 

CO analyzer, Model 300E   

41 IR Izvor ком 

42 Nosači - lezajevi za pumpu ком 

43 Pumpa ком 

44 Solenoidni ventil ком 

45 

ASSY, THERMISTOR, BENCH/WHEEL, 

M300E ком 

46 

REPLACEMENT, CO FILTER WHEEL, 

M300E KIT000032 ком 

47 

RETROFIT, SYNC DMOD w/DETECTOR, 

M300E ком 

48 PWR SUPPLY, SW, +5V, +/-15V, 40W (KB) ком 

49 PWR SUPPLY, SW, 12V, 40W (KB) ком 

50 RELAY, DPDT, (KB) ком 

O3 analyzer, Model 400E   

51 UV Lampa ком 

52 Nosači lezajevi za pumpu ком 

53 Pumpa ком 

54 Referentni skraber ком 

55 ASSY, HTR/THERM, OPTICAL BENCH, 03 ком 

56 ABSORPTION TUBE, QUARTZ, (KB) ком 

BTX analyzer, Model GC955-600; VOC (FID) analyzer, Model GC955   

57 Inline filter set ком 

58 Precon tube ком 

59 Detector head ком 

60 PID lamp ком 

61 Cooled precon tube ком 

62 Piston ком 

63 Hard disk ком 

64 H2 tube d:1/16" ком 

65 Mass flow controler ком 

66 piston+control board ком 

PM10/PM2.5 analyzer, Model 180PM10/PM2.5 analyzer, Model 180   

67 Kalibracija u fabrici ком 

68 Pumpa ком 

PM10/PM2.5 sampling unit, Model Skypost   

69 VENTILATOR - 120 - TCR ком 

70 TRAKA SA MASTILOM ZA ŠTAMPAČ - TCR ком 

71 FILTER ZA PUMPU ком 

72 EXTERNI FILTER ком 

73 

SISTEM ZA TRANSPORT FILTERA - 

SKYPOST - TCR ком 

74 PUMPA - 6 M3/H - TCR ком 

75 EL. PLOČA - RELEJ - SKYPOST - TCR ком 

76 KOMPRESOR - INTERNI - SKYPOST - TCR ком 

77 EL. PLOČA - MAT - SKYPOST PM - TCR ком 

78 EL. PLOČA - SENTINEL - SKYPOST - TCR ком 

79 EL. PLOČA - SEK - SKYPOST - TCR ком 
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80 SENZOR ZA TEMPERATURU - PT100 - TCR ком 

81 

SENZOR ZA TEMPERATURU - INTERNI - 

PT100 - TCR ком 

82 

REZERVOAR ZA DRŢAČE FILTERA - 

BLANK - TCR ком 

83 

REZERVOAR ZA DRŢAČE FILTERA - EXP - 

TCR ком 

84 

DRŢAČ FILTERA D47 - PTFE - TCR (PAK. 

OD 20 KOM.) ком 

85 

MERAČ ZAPREMINE - COUNT - 

ISOSTACK/NEW - TCR ком 

Meteorological Sensors, Model WS500   

86 Senzor ком 

87 Napajanje 24V DC ком 

Datalogger, Model µEFI   

88 Dataloger sa modemom ком 

89 Napajanje 24V DC ком 

90 Netbook ком 

Horiba analizatori   

91 PTFE-filter D-54, 24pcs/set ком 

92 Air filter ком 

93 Diaphragm for KNF ком 

94 Diaphragm f. Gx-6EH ком 

95 Magnetic valve for AP-370 cross flow ком 

96 DFU-filter; BN-70 ком 

97 PTFE crevo 4/6mm (1m) ком 

98 Xenon - lamp f. APSA-360/370 ком 

99 HC-cutter f. APSA 360/370 ком 

100 Gas cleaner ESU-050, scrubber ком 

101 MFC (P.Most APSA370) ком 

102 UV-lamp unit f. APNA-370 ком 

103 Liner f. lamp APNA-350/360/370 ком 

104 

Lamp-power supply for OGU AP-UVP-03 

(APNA-370) ком 

105 PPD Capillary f. APNA-370 ком 

106 

Filing for NOx konverter for APNA 360/370 

(Catalyzer NO2 - NO (CT-06) for APNA-360 

approx. 3 ml/bottle) ком 

107 Catalyzer DO f. APNA-360/370 ком 

108 

Mist catcher BAA-050 for APMA-360/370 and 

APNA-370  ком 

109 Catalyser for APMA-360/370 ком 

110 UV-lamp for APOA-370 ком 

111 Catalyser DO 5g f. APOA-360/370 ком 

112 LCD-display with touch panel ком 

SO2     

113 UV Lampa ком 

114 Pumpa ком 

115 Solenoidni ventil ком 

116 CD PMT SO2 ком 

117 PCA PMT SO2 ком 

118 PWR supply +5V +/-15V, 40W(KB) ком 

119 PWR supply SW +12V, 40W(KB) ком 
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120 FLOWMETER (KB) ком 

121 PRESSURE SENSOR, 0-15 PSIA, ALL SEN ком 

NOx   

122 Konverter ком 

123 Grejač za konverter ком 

124 Set ventila za NO/NO2  ком 

125 Pumpa ком 

126 Solenoidni ventil ком 

127 PWR supply +5V +/-15V, 40W(KB) ком 

128 PWR supply SW +12V, 40W(KB) ком 

129 PCA PMT preamp vr 200E ком 

130 PCA, PRESS SENSORS (2X), FLOW, E (NOX) ком 

131 FLOWMETER (KB);  ком 

132 PCA, E-SERIES MOTHERBOARD, GEN 5-I ком 

CO     

133 

REPLACEMENT, CO FILTER WHEEL, 

M300E KIT000032 ком 

134 

RETROFIT, SYNC DMOD w/DETECTOR, 

M300E ком 

135 Pumpa ком 

136 

PCA, PRESS SENSORS (1X), w/FM4, E 

SERIES ком 

137 PCA, RELAY BOARD, M300E ком 

138 PCA, OPTO-INTERRUPTER, M300E ком 

O3     

139 PCA, PRESS SENSORS (1X), w/FM4 ком 

140 PCA, DC HTR/TEMP, BENCH ком 

141 PCA, E-SERIES MOTHERBOARD ком 

BTX analyzer, Model GC955-600; VOC (FID) analyzer, Model GC955   

142 Inline filter set ком 

143 Precon tube ком 

144 Detector head ком 

145 PID lamp ком 

146 Cooled precon tube ком 

147 Piston ком 

148 Hard disk ком 

PM10/PM2.5 sampling unit, Model 

Skypost     

149 

SISTEM ZA TRANSPORT FILTERA - 

SKYPOST - TCR ком 

150 PUMPA - 6 M3/H - TCR ком 

Ostali rezervni delovi   

151 Baterija UPS 12v12ah kom 

152 Baterija UPS 12v 9ah kom 

р.бр Redovno servisiranje и  odrzavanje Јед. мере 

153 

Redovno servisiranje и  odrzavanje - obilazak 

svih stanica na 15 dana u svemu prema opisu 

radova iz priloga  ком 

154 

Vanredni servisni izlazak po nalogu 

narucioca.Putni trosak se racuna obrzcem 1sat 

puta =1/3 sata rada ком 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 

 ЈН О.П. 02/2013 

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

55 

 

 

ПЛАН РАДА ЗА ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА  

 

Овим изјављујемо да ћемо у периоду од 12 месеци од дана потписивања Уговора 

наручиоцу посла пружити услуге одржавања и сервисирања опреме на  АМКСВ и то 

тако што ћемо вршити редовне двонедељне обиласке уз презентацију неопходних 

извештаја по завршеним обиласцима уз обављање неопходних сервисних радњи 

наведених у техничком делу документације.. 

Обим послова, њихова учесталост као и временски период сервисних радњи је: 

 

Општи распоред радова на одржавању 

 

Радови који се спроводе сваке 2 недеље 

 

 Замена 47мм филтера за заштиту од прашине на улазу у анализатор гаса (ово је 

неопходно како би се оптички делови апарата заштитили од контаминације која 

би могла узроковати погрешна очитавања, или, у случају запушених филтера, 

могло би доћи до прегревања и кварења пумпе)  

 Провера аларма(ово је неопходно како би се брзо добиле информације о стању 

апарата и евентуалним проблемима)  

 

Радови који се спроводе сваког месеца 

Исти су као радови који се спроводе сваке 2 недеље уз додатак: 

 

 Провера интерних параметара (ово је неопходно како би се пратиле перформансе 

анализатора и предвидели евентуални кварови) 

 Провера вредности за Зеро/спан (ово помаже у одређивању одступања и 

квалитета мерења и указује на потребу евентуалне калибрације)  

 Провера притиска у цилиндрима са гасом (ово је неопходно како би аутоматски 

могла да се провери валидност зеро/спан) 

 

 

Радови који се спроводе сваких 6 месеци 

Исти су као радови који се спроводе сваког месеца, уз додатак: 

 

 Провера система за узорковање (manifold), евентуално чишћење(ово је 

неопходно како би се избегла хемијска реакција унутар стаклених  manifolda која 

би могла да доведе до погрешних очитавања)  

 Капацитативна проба УПС уређаја у станици 

 Чишћење филтера испаривача (унутрашње јединице-клима уређаја)  
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Радови који се спроводе сваке године 

 

Изводе се једном годишње, или сваких 12 месеци или у складу са индивидуалним 

захтевима крајњег корисника.  

 

Сви радови на одржавању састоје се из следећих корака:  

 

 контрола и провера целокупног система 

 провера да ли има видљивих оштећења и знакова дотрајалости на свим деловима 

кућишта 

 чишћење свих проводника гаса у систему 

 провера да нема цурења и провера заптивача на свим проводницима гаса у 

систему 

 замена запрљаних и покварених црева 

 замена запрљаних и дотрајалих спојева и њихових делова 

 провера система за прикупљање података 

 израда извештаја о сервисирању и одржавању након извршених радова 

 

  

Анализатори и инструменти: 

 

,,DAS“ и Хардвер 

 визуелна провера 

 електронска провера 

 скенирање и чишћење вируса и других проблема 

 електронска провера комуникације  

 подешавање уколико је потребно 

 спровођење протокола након одржавања и инспекција 

 

Софтвер за складиштење података  (DAS) 

 

 провера преноса података и подешавање 

 спровођење протокола након одржавања 

 

Детаљан опис предложених сервисних и радова на одржавању сваког апарата  

 

,,SO2“ анализатор,  

 комплетно чишћење апарата 

 провера спојева, капилара и црева провера заптивача  (sealing) 

 провера кикера за угљоводоник (SO2) 

 контрола и провера целокупног система 

 чишћење свих проводника гаса у систему 
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 замена запрљаних и покварених проводника/црева 

 замена запрљаних и дотрајалих спојева и њихових делова 

 подешавање високог напона 

 провера пумпе и дијафрагме 

 провера и подешавање конектора гаса 

 замена филтера 

 подешавање оптичких и електричних елемената 

 спровођење протокола након одржавања 

   

,,NO/NO2/Nox“  анализатор, 

 комплетно чишћење апарата 

 провера спојева, капилара и црева 

 провера заптивача 

 провера хладњака 

 чишћење и провера генератора озона 

 провера конвертора 

 провера функционалности и перформанси фотомултиплајер тубе 

 подешавање високог напона 

 провера пумпе и дијафрагме 

 провера и подешавање конектора гаса 

 замена филтера  

 подешавање оптичких и електричних елемената 

 спровођење протокола након одржавања 

 

 

,,CO“ анализатор,  

 комплетно чишћење апарата 

 провера спојева, капилара и црева 

 провера заптивача 

 оптичко подешавање огледала и детектора 

 провера гас филтер цоррелатион wхеел 

 контрола и провера целокупног система 

 чишћење свих проводника гаса у систему 

 провера да нема цурења и провера заптивача на свим проводницима гаса у 

систему 

 замена запрљаних и покварених црева 

 замена запрљаних и дотрајалих спојева и њихових делова 

 контрола спојева и црева 

 подешавање високог напона 

 провера пумпе и дијафрагме 

 провера и подешавање конектора гаса 

 замена филтера 

 подешавање оптичких и електричних елемената 

 спровођење протокола након одржавања 
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,,O3“ анализатор,  

 комплетно чишћење апарата 

 провера спојева, капилара и црева 

 провера заптивача 

 чишћење и провера генератора озона 

 контрола и провера целокупног система 

 провера да ли има видљивих оштећења и знакова дотрајалости на свим деловима 

кућишта 

 чишћење свих проводника гаса у систему 

 провера да нема цурења гаса и провера заптивача на свим проводницима гаса у 

систему 

 замена запрљаних и покварених црева 

 замена запрљаних и дотрајалих спојева и њихових делова 

 калибрација електричних сигнала 

 провера перформанси и напона у ћелијама  

 подешавање високог напона 

 провера пумпе и дијафрагме 

 провера и подешавање конектора гаса 

 замена филтера  

 подешавање оптичких и електричних елемената 

 спровођење протокола након одржавања 

 

 

 

,,BTX“ анализатор, ,,VOC“ анализатори 

 комплетно чишћење апарата 

 провера спојева, капилара и црева 

 провера заптивача  

 контрола и провера целокупног система 

 провера да ли има видљивих оштећења и знакова дотрајалости на свим деловима 

кућишта 

 чишћење свих проводника гаса у систему 

 провера да нема цурења и провера заптивача на свим проводницима гаса у 

систему 

 замена запрљаних и покварених проводника/црева 

 замена запрљаних и дотрајалих спојева и њихових делова 

 калибрација електричних сигнала 

 контрола спојева и проводника/црева 

 подешавање високог напона 

 провера пумпе и дијафрагме 

 провера и подешавање конектора гаса 

 замена филтера 

 подешавање оптичких и електричних елемената 
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 спровођење протокола након одржавања 

 

 

 

,,GRIM“ анализатор PM10; PM2,5; PM1,0 

 комплетно чишћење апарата као и усисне цеви 

 провера спојева, капилара и црева 

 провера заптивача  

 контрола и провера целокупног система 

 провера да ли има видљивих оштећења и знакова дотрајалости на свим деловима 

кућишта 

 чишћење свих проводника гаса у систему 

 провера да нема цурења и провера заптивача на свим проводницима гаса у 

систему 

 замена запрљаних и покварених проводника/црева 

 замена запрљаних и дотрајалих спојева и њихових делова 

 провера оптицког детектора 

 провера интерног складистења података 

 спровођење протокола након одржавања 

 

 

 

PM10/PM2.5 апарат за узорковање, Модел ,,Skypost“ 

 комплетно чишћење апарата 

 провера спојева, капилара и црева 

 провера заптивача (sealing) 

 контрола и провера целокупног система 

 провера видљивих оштећења и знакова дотрајалости на свим деловима кућишта 

 провера да нема цурења и провера заптивача на свим проводницима гаса у 

систему 

 замена запрљаних и покварених црева 

 замена запрљаних и дотрајалих спојева и њихових делова 

 провера пумпе и дијафрагме 

 подешавање оптичких и електричних елемената 

 спровођење протокола након одржавања 

 

 

 

 Метеоролошки сензори, Модел ,,WS500“ 

 комплетно чишћење сензора 

 визуелна провера 

 елетронска провера 

 подешавање и поравнавање 

 протокол након одржавања и инспекција 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 

 ЈН О.П. 02/2013 

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

60 

СПИСАК  ЛОКАЦИЈА АМСКВ  СА  ОПРЕМОМ 

 

  

AMSKV  

S
O

2
 

N
O

2
 

C
O

 

O
3

 

G
R

IM
M

 

T
E

C
O

R
A

 

B
T

X
 

G
C

 9
5

5
 

BT

X      

VO

C 

GC/ 

FID

/ 

PID 

BTX            

GC/ 

PID 

BT

X      

VO

C 

GC/ 

FID

/  

U
V

B
 

M
et

 

P
M

1
0
/2

.5
 T

E
C

O
R

A
 

L
o

g
g
 

1 Kikinda SO2 NO2 CO O3 
XX XX XX         XX 

M

et 
  

Logg 

2 

Novi 

Sad_SPENS 
SO2 NO2 CO 

X

X 

PM

-G 

PM

-T 

BT

X 
2 

   

VO
C        

GC/ 

FID/ 
PID 

   

BTXG
C/ PID 

      

VO

C      
GC/ 

FID 
XX 

M

et 

P
M-

T 

Logg 

3 

Novi 

Sad_Liman 
SO2 NO2 CO O3 

XX XX XX         XX 

M
et 

  
Logg 

4 
S. Mitrovica SO2 NO2 CO X

X XX XX XX         XX 

M

et 
  

Logg 

5 

Pančevo_Sodara SO2 NO2 CO 

X

X XX XX 

BT
X 

2   

   BTX         

GC/ 

PID 

      
VO

C      

GC/ 
FID XX 

M
et 

  

Logg 

6 

Beograd_Stari 

grad 
SO2 NO2 CO O3 

PM

-G 

PM

-T 

BT

X 
2 

   

VO

C        

GC/ 
FID/ 

PID 

    

XX 

M

et 
  

Logg 

7 

Beograd_N.Beo

grad 
SO2 NO2 CO O3 

PM

-G 

PM

-T 

BT

X 
2 

   

VO
C        

GC/ 

FID/ 
PID 

    

XX 

M

et 

P
M-

T 

Logg 

8 

Beograd_Mosta

r 
SO2 

 

NO2 

 

 

CO 

 

O3 
PM
-G 

XX 

BT
X 

2 

   

VO

C        
GC/ 

FID/ 

PID 

    

XX 

M
et 

P
M-

T 

Logg 

9 
Beograd_Vračar SO2 NO2 CO O3 

XX 

PM

-T 
XX         

UV

B 

M

et 

P
M-

T Logg 

1

0 

Beograd_Zeleno 

brdo 
SO2 NO2 CO O3 

PM

-G 

PM

-T 

 

XX 
 

        XX 

M

et 

P
M-

T 
Logg 

1

1 
Šabac SO2 NO2 CO X

X XX XX XX         XX 

M

et 
  

Logg 

1

2 

Kostolac SO2 NO2 CO 

 

XX 
 

XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 
  

Logg 

1

3 

Smederevo_Car

ina 
SO2 NO2 CO 

X

X XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M
et 

  

Logg 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 

 ЈН О.П. 02/2013 

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

61 

1

4 

MOBILNA 

AMSKV - 
SO2 NO2 CO 

X

X 

PM

-G 

XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 
  

Logg 

1

5 
Loznica SO2 NO2 CO X

X XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 
  

Logg 

1

6 

Valjevo SO2 NO2 CO 
X

X XX 

PM

-T 

BT

X 
1   

   BTX         
GC/ 

PID 

  

XX 

M

et 

P
M-

T 
Logg 

1

7 

Bor_Institut 

RIM 
SO2 NO2 CO X

X XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 
  

Logg 

1

8 

Kragujevac SO2 NO2 CO 

X

X XX XX 

BT

X 
1   

   BTX         
GC/ 

PID 

  

XX 

M

et 
  

Logg 

1

9 
Zaječar SO2 NO2 CO X

X XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 

P
M-

T Logg 

2

0 
Čačak_Institut SO2 NO2 CO X

X XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 

P
M-

T Logg 

2

1 
Paraćin SO2 NO2 CO X

X XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M
et 

  
Logg 

2

2 
Uţice SO2 NO2 CO X

X XX 

PM

-T 

 

XX 
 

        XX 

M

et 

P
M-

T Logg 

2

3 
Kraljevo SO2 NO2 CO X

X XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M
et 

  
Logg 

2

4 
Kruševac SO2 NO2 CO X

X XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 
  

Logg 

2

5 

Kameni. Vis - 

EMEP 
SO2 NO2 CO O3 

XX 

PM

-T 

BT

X 
2 

   
VO

C        

GC/ 
FID/ 

PID 

    
UV

B 

M

et 

P
M-

T 

Logg 

2

6 

Niš_O.š. Sv. 

Sava 
SO2 NO2 CO O3 

XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 
  

Logg 

2

7 

Niš_IZJZ Niš SO2 NO2 CO 

X

X 

PM
-G 

XX 

BT
X 

2   

   BTX         

GC/ 

PID 

      
VO

C      

GC/ 
FID XX 

M
et 

  

Logg 

2

8 
Kopaonik SO2 NO2 CO O3 

XX XX 

 

XX 
 

        

UV
B 

M
et 

  
Logg 

2

9 
Vranje SO2 NO2 CO X

X XX XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 
  

Logg 

3

0 

Smederevo_Cen

tar 
SO2 NO2 

XX 

X

X 

PM

-G 

XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 
  

Logg 

3

1 

Obrenovac_Cen

tar 
SO2 NO2 CO O3 

PM

-G 

PM

-T 

BT

X 
1   

   BTX         

GC/ 

PID 

  

XX 

M

et 

P
M-

T 
Logg 

3

2 

Bor_(Brezon.) 

GPark -2 
SO2 

XX XX 

X

X XX 

PM

-T 

 

        XX 

M

et 

P
M-

T Logg 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 

 ЈН О.П. 02/2013 

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

62 

XX 
 

3

3 
Kosjerić SO2 NO2 CO O3 

PM

-G 

PM

-T 
XX         XX 

M

et 

P
M-

T Logg 

3

4 

Popovac-

Holcim 
SO2 NO2 CO O3 

PM
-G 

XX 

 

XX 
 

        XX 

M
et 

  
Logg 

3

5 
Beočin_Centar SO2 NO2 

XX 

X

X 

PM

-G 
XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 
  

Logg 

3

6 

Beograd_Panč.

most 
SO2 NO2 CO O3 

PM

-G 

XX 

 

BTX 

 

1   
   BTX         

GC/ 

PID 

  

XX 

M

et 
  

Logg 

3

7 

Smederevo_Rad

inac 
SO2 NO2 

XX 

X

X 

PM

-G 
XX XX         XX 

M

et 

P
M-

T Logg 

3

8 

Smederevo_Ralj

a 
SO2 NO2 

XX 

X

X 

PM

-G 
XX 

 

XX 
 

        XX 

M

et 
  

Logg 

3

9 

Bor_Gradski 

park 
SO2 

XX XX 

X

X 

PM
-G XX XX         XX 

M
et 

  
Logg 

 

 

ВРСТА И МОДЕЛИ   ОПРЕМЕ ПО ПРОИЗВОЂАЧИМА  

 

EAS aнализатори 
Број 

aнализатора 
Произвођач Модел 

SO2 35 API Teledyne  API 100 E, T100 

NO2 34 API Teledyne  API 200 E, T200 

CO 32 API Teledyne  API 300 E, T300 

O3 13 API Teledyne  API 400 E, T400 

GRIMM 12  Grimm Aerosol Technik Model 180 

TECORA 11 TCR Tecora   Skypost PM 

BTX 10 Synspec,  Groningen GC 955 

Met 36 G. Lufft   GERMANY WS600-UMB 

Logg 36 lineweber GmbH μ-EFI 

      
 
 
 
 

    

     HORIBA 

aнализатори 

Број 

aнализатора Произвођач Модел 

SO2 4 HORIBA  APSA 370 

NO2 3 HORIBA  APNA 370 

CO 1 HORIBA  APMA 370 

O3 1 HORIBA  APOA 370 



Конкурсна документација у отвореном поступку за 

 ЈН О.П. 02/2013 

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

63 

GRIMM 4  Grimm Aerosol Technik Model 180 

Met 4 HORIBA  Meteo  

Logg 4 PETCOM  Petcom 

 

 

 

 

 

          Датум                 Понуђач 
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