
НАРУЧИЛАЦ: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ  

ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА "ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР" д.о.о. 

Адреса: Александра Карађорђевића 34, Чајетина 

 

Број: 52-4-2/2017 

Датум: 14.02.2017. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације ЈНМВ-д 01/17 

 

1. Мења се Конкурсна документација у делу: „3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ“ 
Тачка 2. Став 1. Подтачка 3. „Да је семе које предмет набавке од бикова сименталске 

расе, чија укупна одгајивачка вредности износи минимум 120 индексинх поена;“ мења се 

па гласи: „Да је семе које предмет набавке од бикова сименталске расе, чија укупна 

одгајивачка вредности износи минимум 115 индексинх поена;“ 

Тачка 2. Став 1. Подтачка 7. „Да је семе које је предмет набавке  од бикова сименталске 

расе, чије кћерке имају завршене три лактације у којима се јасно види увећање млека од 

минимум +600кг;“ па гласи: „Да је семе које је предмет набавке  од бикова сименталске 

расе, у којима се јасно види увећање млека од минимум +600кг;“ 

Тачка 2. Став 1. Подтачка 8.“ Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске 

расе чије вредности за оквир износе минимум од 95 до максимум 103 индексних поена;“  

па гласи: .“ Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чије вредности 

за оквир износе до максимум 110 индексних поена;“ 

Тачка 2. Став 1. Подтачка 9. „Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске 

расе чије вредности за мускулозност износе  миимум од 95 до максималних 105 индексних 

поена“ па гласи: „Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чије 

вредности за мускулозност износе  до максималних 110 индексних поена“ 

Тачка 2. Став 1. Подтачка 18. „Семе које је предмет набавке мора  да буде најмање од : 

- 03  (три) квалитетна приплодна бика у понуди  чије је семе сексирано на женско потомство 

и то бикова сименталске расе; 

-  08 (осам) квалитетних приплодних бикова у понуди чије је семе конвенционално, такође 

од бикова сименталске расе.“ па гласи: 

„Семе које је предмет набавке мора  да буде најмање од : 

- 03  (три) квалитетна приплодна бика у понуди  чије је семе сексирано на женско потомство 

и то бикова сименталске расе; 

      - 06 (шест) квалитетних приплодних бикова у понуди чије је семе конвенционално, 

такође од бикова сименталске расе.“ 

 

Тачка 2. Став 1. Подтачка 20.“ Фотокопија лабораторијских анализа семена (резултата о 

цитолошко-морфолошко испитивању дубоко замрзнутог семена не старији од годину дана 

и да буде прве класе)“ па гласи: „Фотокопија лабораторијских анализа семена (резултата о 

цитолошко-морфолошко испитивању дубоко замрзнутог семена прве класе) доставља се 

приликом предаје семена“ 

 

2. Мења се Конкурсна документација у делу: „Додатни услови“ па гласи: 

„1. Да располаже пословним капацитетом, односно да има најмање 2.000.000,00 

динара прихода и најмање два лица у радном односу, ангажована на основу  Закона о раду, 

што доказује печатираном и потписаном Изјавом – образац бр.4 

 



3. Мења се Конкурсна документација у делу: „КВАЛИТЕТ, ГАРАНТНИ РОК И 

РЕКЛАМАЦИЈЕ“став 2. Па гласи: „Рок испоруке је нјдуже 30 дана од дана обостраног 

потписивања Уговора.“ 

 

4.  Мења се Конкурсна документација у делу: „5.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ 

УГОВОРА“ критеријум бр.2:“ БРОЈ БОДОВА ПО ОСНОВУ КВАЛИТЕТА БИКОВА ЧИЈЕ 

ЈЕ СЕМЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ» па гласи:  

– до 80 бодова  Опис показатеља квалитета:                       бр. бодова 

 

 Укупна одгајивачка вредност 40 бодова 

 Млечност 5 

 Виме 5 

 Музност 5 

 Соматске ћелије 5 

 Лакоћа тељења 5 

 Перзистенција 5 

 Фундамент 5 

  Број понуђених бикова 5 

 

Код ових подкритеријума врши се упоређивање најбољег параметара (по сваком основу) са 

параметрима из осталих понуда. Свака вредност која се уноси као крајњи параметар, 

добија се  тако што се саберу вредности (по том параметру) за сваког понуђеног бика и 

поделе са бројем понуђених бикова, на тај начин се добија просечна вредност која 

представља параметар за бодовање у односу са осталим понудама. Понуда са најбољим 

параметром добија максимални број бодова, док се остале рангирају на основу формуле: 

параметар из понуде која се оцењује/ најбољи параметар х максимални број бодова          

Ставка која се односи на понуду у смислу броја бикова мора бити испуњена сходно 

критеријуму у супротном понуда се елиминише. Понуде које не буду у складу са 

наведеним техничким карактеристикама, представљају неодговарајуће понуде, и неће се 

разматрати. 

 Као доказ за унапред наведене ставке обавезно доставити : 

  -  фотокопију педигреа бикова и актуелног матичног листа бикова чије је семе предмет 

понуде у  јавној набавци; 

    Не достављањем неопходне документације понуда се сматра непотпуном. 

5. У свеми осталом Конкурсна документација остаје не промењена. 

6. У прилогу ових Измена се налазе Обрасци усклађени са унетим изменама. 

7. Ове измене и допуне постају саставни део Конкурсне документације за ЈНМВ-д 01/17 

 

 

      Председник Комисије за ЈНМВ-д 01/17 

      Иван Гујаничић 

 

 

 



ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. 

 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д  Е 

у поступку јавне набавке мале вредности добара 

ЈНМВ-д 01/17 – Набавка семена за вештачко осемењавање крава 

 

1. Цена    

1/1. Табела – Цене-укупан износ. 

Р.б

р. 
Назив  Јед.мере Количина Цена по 

јединици без 

ПДВ-а 

Цена по јединици са  ПДВ-

ом 

  1. Семе сексирано на 

женско потомство 

квалитетних приплодних 

бикова 

доза 200   

2. Конвенционално  семе од  

квалитетних приплодних 

бикова 

доза 480   

 УКУПНО 
 

 
 

 

 

 

1. КВАЛИТЕТ БИКОВА ЧИЈЕ ЈЕ СЕМЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ  

 

 Укупна одгајивачка вредност ___________________________ до 40 бодова 

 Млечност ___________________________________________ до  5 бодова 

 Виме ______________________________________________   до  5 бодова 

 Музност ____________________________________________  до  5 бодова 

 Соматске ћелије ______________________________________ до 5 бодова 

 Лакоћа тељења _______________________________________ до 5 бодова 

 Перзистенција ________________________________________ до 5 бодова 

 Фундамент ___________________________________________ до 5 бодова 

  Број понуђених бикова _________________________________ до 5 бодова 

3-2.Образац структуре цена 

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ___________________ динара,   

и словима : ____________________________________________________________ дин., без ПДВ-а, 

ПДВ  по стопи од _______ износи    ______________________ динара , 

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара. 

2. Рок плаћања за извршене услуге  је до 45 дана  од дана настанка ДПО. 

3. Важност понуде : ___________ дана. Минумум 30 дана од дана отварања понуде. 

4. Рок извршења посла од дана склапања уговораје: ______________ дана (максимално 30 дана од 

дана обостраног потписивања Уговора). 

5. Понуђена цена даје се као фиксна. 



6. У цену је урачунат потребан број одговарајућих контејнера за испоруку семена на две адресе. 

 

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_ 

 

Датум: _____________________ 

 

Место:______________________ 

           Потпис овлашћеног лица понуђача 

          _______________________________ 

                

 

 

 

 

 

   ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. 

 

 ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН 
 

У циљу учествовања у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 01/17 –Набавка 

семена за вештачко осемењавање крава ___________________________________ (назив Понуђача) 

под пуном материјалном и  кривичном  одговорношћу изјављујем, да испуњавам услове за 

учешће у поступку јавне набавке предвиђене у члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, и то да 

располажем неопходним пословно-финансијским капацитетом, као и да располажем неопходним 

кадровским капацитетима за испоруку добара која су предмет ове набавке.  

 

 

 

 

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 



ОБРАЗАЦ БРОЈ 5. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Врста, опис и количина добара 

Репроматеријал (семе квалитетних приплодних бикова сименталске расе и сексирано семе на 

женски пол квалитетних приплодних бикова сименталске расе) за потребе вештачког осемењавања 

крава сименталске расе у производним условима на територији општине Чајетина. Планирана 

количина семена, у даљем тексту  доза семена,  за период од једне године (12 месеци) износи 680 

доза семена. Од тога 200 доза семена сексираног на женско потомство квалитетних приплодних 

бикова  као и  480 доза  конвенционалног  семена од  квалитетних приплодних бикова. 

2. Техничке карактеристике  

Репроматеријал (семе квалитетних приплодних бикова сименталске расе ) неопходно је да  

испуњава следеће услове:  

- Да је семе које је предмет набавке од квалитетних приплодних бикова који су сименталске 

расе ; 

- Да  је семе које је предмет набавке од бикова  сименталске расе који су прошли тестирања 

у биолошком , перформанс и прогеном тесту и који су оцењени позитивно; 

- Да је семе које предмет набавке од бикова сименталске расе, чија укупна одгајивачка 

вредности износи минимум 115 индексинх поена; 

- Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чија укупна оцена оквира 

износи минимум  95 индексних поена; 

- Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чија укупна оцена за 

млечност износи минимум 100 индексних поена; 

- Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чије вредности за оцену 

перзистенције лактације износе минимум 95 индексних поена; 

-  Да је семе које је предмет набавке  од бикова сименталске расе, чије кћерке имају 

завршене три лактације у којима се јасно види увећање млека од минимум +600кг; 

- Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чије вредности за оквир 

износе минимум од 95 до максимум 110 индексних поена; 

- Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чије вредности за 

мускулозност износе  миимум од 95 до максималних 110 индексних поена; 

- Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чије вредности за виме 

износе минимум 100 индексинх поена; 

- Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чије вредности за музност 

износе минимум 100 индексних поена; 

- Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чије вредности за индекс 

соматских ћелија у млеку износи минимум 100 поена; 

- Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чије вредности за оцену 

фундамента износе минимум 100 индексних поена; 

- Да је семе које је предмет набавке од бикова сименталске расе чије вредности за лакоћу 

тељења износе  минимум 100 индексних поена; 

-  Да је семе семе тј. сперма квалитетних приплодних  бикова  сименталске расе које је 

предмет набавке испуњава услове по Правилнику о начину обележавања сперме, начину вођења 

евиденције о производњи сперме, као и условима које мора да испуњава сперма у погледу 

квалитета; 

- Семе тј. сперма која је предмет набавке мора бити дубоко замрзнута у течном азоту у 

облику мини или макси туба (пајета) са концентрацијом сперматозоида која је законом предвиђена 

и која је бактериолошки исправна; 

- Испорука семена које је предмет набавке мора бити транспортовано у прописаним 

контејнерима који улазе у цену понуде и трајно остају код Наручиоца. 

- Семе које је предмет набавке мора  да буде најмање од : 



           - 03  (три) квалитетна приплодна бика у понуди  чије је семе сексирано на женско потомство 

и то бикова сименталске расе; 

          -  06 (шест) квалитетних приплодних бикова у понуди чије је семе конвенционално, такође 

од бикова сименталске расе. 

Као доказ за унапред наведене ставке обавезно доставити : 

  -  фотокопију педигреа бикова и матичног листа бикова чије је семе предмет понуде у  јавној 

набавци;  
  -  Фотокопија лабораторијских анализа семена (резултата о цитолошко-морфолошко испитивању 

дубоко замрзнутог семена прве класе) доставља се приликом предаје семена 

 

 

Датум: _____________                          М.П.           _________________________     

                                                                                            Потпис одговорног лица 

      

 

Напомена: Понуђач потписује и печатом оверава Образац спецификације. 

 

 

  



Привредно друштво за развој пољопривреде 

„Златиборски Еко Аграр“ ДОО 

Број:  

Датум:________ 

Ч а ј е т и н а 

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ ) 

О испоруци семена за вештачко осемењавање крава 

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-д 01/17 

  

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                Привредно друштво за развој пољопривреде  

   „Златиборски Еко Аграр“ (у даљем тексту Наручилац) 

    ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина 

    Мат. број : 20766603  ПИБ : 107165232 

    које заступа директор Владимир Бојовић 

и 

                                              _________________________( у даљем тексту Понуђач ) 

                                             ул.________________________________________________, 

                                             Мат. број___________________, ПИБ__________________, 

                                             које заступа директор_______________________________ 

 

и                                            ___________________________ (Подизвођач- ако постоји ) 

                                             ул.________________________________________________, 

                                             Мат. број___________________, ПИБ__________________, 

                                             које заступа директор_______________________________ 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Испорука семена за вештачко осемењавање крава  

 

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-д 01/17, Понуђач 

_____________________________________, као изабрани најповољнији понуђач се обавезује  да  

Наручиоцу  испоручи предметна добра према условима који су одређени конкурсном 

документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од _____.02.2017. године, 

заведеној код Наручиоца под бројем ______ од _____ 02.2017. године, а која је саставни део овог 

уговора. 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је испорука семена за вештачко осемењавање крава, према понуди 

од __________.године,  која је код Наручиоца заведена под бројем _______ дана __________. 

године и која чини саставни део Уговора.  

Уколико се укаже потреба за већим обимом предметних добара, уз сагласност обе 

уговорне стране, биће склопљен Анекс уговора у износу до 5% уговорене вредности, а у складу са 

чланом 115. ЗЈН. 

   Члан 2. 

 ЦЕНА 

Цена за уговорена добра износи ____________- динара без ПДВ-а, који је обрачунат по 

стопи од _________ % тако да укупна цена износи  ___________-  динара са ПДВ- ом. 

Понуђене цене дају се као фиксне и немогу се мењати за сво време трајања уговора, такође, 

понуђена цена обухвата све трошкове Извршиоца. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 



Плаћање ће се вршити у року од 45 дана по пријему оригиналног рачуна на архиви 

Наручиоца. 

 

НЕДОСТАЦИ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 4. 

 Наручилац  је овлашћен да у року од 5 дана од дана пријема семена достави Извођачу 

писмене примедбе на квалитет или неке друге недостатке.  

 Уговорне стране су сагласне да ће примедбе отклонити у року од 3 дана од дана када су 

примедбе уручене Извршиоцу.  

 

 ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 5. 

Уговор испоруци предметних добара закључује се на период до окончања предметног 

посла, а не дуже од 6 месеци од дана обостраног потписивања уговора. 

Сматра се да је Извршилац уведен у посао  пошто се изврши потписивање уговора. 

 

НАДЗОР 

Члан 6. 

 Наручилац се обавезује да обезбеди лице за сарадњу са Извршиоцем, које је уједно и 

надзорни орган Наручиоца.  

 

  РОКОВИ 

 Члан 7. 

Извршилац се обавезује да добра  која  су предмет овог уговора испоручи  у року _____ (не 

дужем од 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора. 

 

Члан 8. 

 Одступање од уговорених рокова и других услова могуће је у следећим случајевима: 

а) обостраним писменим споразумом; 

б) више силе. 

 ВИША СИЛА 

                  Члан 9.  

Уговорне стране неће одговарати за извршење уговорених обавеза у случају наступања 

догађаја, који представљају ''вишу силу''. 

Као случајеви ''више силе'' подразумевају се околности, које настану после закључења 

Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису могле да предвиде, спрече, отклоне 

или избегну и због којих је за једну уговорну страну испуњење уговора претерано отежано, 

онемогућено или би јој нанело претерано велики губитак. Као случајеви ''више силе'' сматрају се: 

поплава, пожар и друге природне катастрофе, рат или мобилизација. 

Под случајем ''више силе'' не подразумева се недостатак  средстава неопходнх за несметано 

обављање предметних услуга, као ни штрајк запослених. 

Уговорна страна, која се позива на ''вишу силу'', дужна је да обавести другу уговорну 

страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива и достави 

одговарајуће јавне исправе које указују на основаност позивања на вишу силу. Друга страна може 

захтевати од стране, која се позива на ''вишу силу'', доказе о околностима и догађајима, датуму 

њиховог настанка и престанка. 

Уколико се утврди постојање ''више силе'' одлаже се рок извршења уговорених обавеза за 

период трајања ''више силе'' и њених последица, при чему ни једна уговорна страна нема права да 

захтева плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате за период трајања ''више силе'' и 

њених последица. 



Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза, не може се 

позивати на ''вишу силу''. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 10. 

Ако Извршилац не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем, 

дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то: 

 у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно 

уговорене цене без ПДВ-а. 

 у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока из 

члана 7. овог уговора, изузимајући случајеве из члана 8. и  9. овог уговора), за сваки дан 

задоцњења у висини 0,1% (0,1 проценат) од укупно уговорене цене, с тим што укупан 

износ уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене цене. 

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Извршиоца 

или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извршиоца већа од износа уговорне казне, 

Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете. 

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извршиоца, Наручилац без посебног 

саопштења Извођачу задржава своје право на уговорну казну. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Извршилац: 

- извршилац услуга у року од 15 дана од дана обостраног потписивања овог Уговора не приступи 

започетку предметног посла, 

- не отклони уочене недостатке у остављеном року 

 

Члан 12. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се даном потписивања. 

    

 Члан 16. 

На околност које нису регулисане овим уговором примениће се Закон о облигационим 

односима и важећи законски прописи. 

 Члан 17. 

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз сагласност 

уговорних страна. 

Члан 18. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуална спорна питања решавају споразумно, а у 

случају спора уговарају надлежност Основног суда у Ужицу. 

 

 Члан 19. 

Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од чега по 2 за сваку уговорну страну. 

 

За Испоручиоца, 

 

 

 
____________________ 

 

        За Наручиоца,                                                                                            
           Директор  
      Владимир Бојовић 
 
_____________________ 

 


