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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке  

добара бр. 404-02-18/2020-02 од 02.03.2020. године и Решењем о именовању комисије за 

јавну набавку бр. 404-02-18/1/2020-02 од 02.03.2020. године, припремила је: 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за отворени поступак јавне набавке добара - Израда јединствене базе података и портала 

свих дозвола (решења) 

 

 

Конкурсна документација има 37 страницa и садржи: 

 

Поглавље/

Образац 

Назив поглавља/Образац Стр. 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Техничке карактеристике (опис) предмета набавке 4-8 

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

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

9-13 

IV Критеријуми за доделу уговора 13 

V Обрасци који чине саставни део понуде и Модел уговора 13-29 

VI 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 29-37 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

 

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  
Министарство заштите животне средине 

Немањина 22-26, 11000 Београд 

интернет адреса: www.ekologija.gov.rs 

 

Спроводи се отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. 

 

Предмет јавне набавке:  

Израда јединствене базе података и портала свих дозвола (решења). 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

Број јавне набавке из Плана набавки је 1.1.11/20. 

 

Назив и ознаке из општег речника набавке:  

48610000 -  Системи база податакa. 

 

Контакт особе: 

Бојана Гајић: bojana.gajic@ekologija.gov.rs; 

Владан Којанић: vladan.kojanic@ekologija.gov.rs. 
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Основне техничке карактеристике предмета набавке: 

 

Након увођења пројекта еИнспектор у Министарству за заштиту животне средине 

имамо потребу увезивања свих регистара у једну јединствену базу података коју ће свака 

служба попуњавати из своје надлежности и креирање јединственог локалног портала за 

унос у базу као и за преглед и приказ докумената. Пројекат еИнспектор који је почео са 

радом у јулу 2019. године захтева да све републичке инспекције у оквиру своје надлежности 

имају приступ свим издатим дозволама, решењима, мишљењима и осталим актима које 

издају службе Министарства заштите животне средине. 

Део ове базе мора бити доступан и у оквиру „Партнерства за отворену управу“, 

односно да се презентују на државном Open data порталу. 

 

Потребно је направити базу података, апликацију за унос, где ће свака служба у 

оквиру својих овлашћења и потреба уносити одређене елементе (приложити електронски 

документ), као и портал где ће службе које имају потребу да одређене делове базе 

прегледају и претражују (инспекција, Кабинет…) 

 

1.1. СОФТВЕР 

1.1.1. Платформа и архитектура система 

Софтвер треба да буде такав да је намењен за рад на постојећим PC компатабилним 

рачунарима под Windows оперативним системом наручиоца. Треба да се састоји од сервера 

базе података и апликативног сервера на коме ће бити инсталирана апликација. Сервери на 

којима ће бити инсталирана база података и апликација, биће обезбеђени од стране 

Наручиоца. База података треба да буде Microsoft SQL Server, а апликативни сервер треба 

да ради под Windows server оперативним системом. Наручилац ће обезбедити потребне 

неопходне Microsoft лиценце (Windows Server, MS SQL Server). 

 

Уколико понуђач понуди решење на неком другом оперативном систему и са неком 

другом базом података, лиценце морају да буду саставни део понуде, без правне и 

финансијске обавезе Наручиоца и исте морају припасти Наручиоцу на трајно коришћење. 

Апликација треба да ради на стандардном типу сервера (минимум 16 GB меморије, 1 TB 

складиштног простора, dual core процесор). За потребе пројекта користиће се постојећа 

рачунарска мрежна опрема Наручиоца. 

 

Уколико је за потпуно функционисање система неопходна додатна хардверска 

опрема, или додатне софтверске лиценце за хардверску опрему, они морају бити део понуде 

и укључени у понуђену цену. 

 

Решење мора бити развијено у некој од стандардних светских технологија за развој 

софтвера и база података (Oracle, Microsoft SQL Server, IBM или одговарајуће). 

 

1.1.2. Технички захтеви које понуђено решење мора да испуни 

Апликацијом треба да се омогући управљање са више улога. Једна апликација треба 

да се користи за све улоге. Свака од улога треба да има одређена права приступа и 
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активности у апликацији над подацима која омогућава ефикасну поделу посла на основу 

потреба сваког сектора.  

Понуђено решење мора да подржава рад са српским језиком. 

 

1.1.3. Методологија пројекта  

Пројекат треба да се састоји из четири фазе. Све фазе пројекта морају бити детаљно 

разрађене у Пројектном задатку. Завршетак сваке фазе мора да прати и записник о 

примопредаји а реализација фаза мора бити у задатим роковима.  

 

ФАЗЕ СУ: 

 

Фаза 1: Анализа и Дизајн – заједничка пословна анализа процеса од стране Наручиоца и 

изабраног Понуђача подразумева састављање и усаглашавање детаљне функционалне 

спецификације, а све у складу са функционалном спецификацијом, која је саставни део ове 

конкурсне документације.  

 

Анализа и усаглашавање регистара, евиденција, табела, њихових постојећих 

формата односно постојећих база које се воде код Наручиоца и које ће бити предмет обраде 

овог пројекта. Јасна дефиниција и усаглашавање организационе структуре Наручиоца, на 

основу које ће бити израђен софтвер. Дефинисати потребу сваког сектора, односно 

организационе јединице које треба да имају свој део у јединственој бази података са 

приступом само својим подацима.  

 

Резултат Фазе 1 је документ Пројектни задатак, који јасно дефинише организациону 

структуру Наручиоца над којом ће радити израђени софтвер и детаљно специфицира описе 

свих пословних процеса. Осим тога документ Пројектни задатак треба да садржи дизајн 

апликативног решења, укључујући хијерархију апликације и права приступа, елементе 

корисничког интерфејса као и динамику спровођења Фазе 2 – Развој и прилагођавање.  

 

Сврха Пројектног задатака је да се дефинишу активности развоја, прилагођавања и 

имплементације јединствене базе података и портала свих дозвола (решења).  

 

Фаза 2: Развој и прилагођавање – подразумева реализацију базе података и апликативних 

решења у складу са Пројектним задатком дефинисаним у Фази 1. Ова фаза обухвата следеће 

активности:  

- Системско подизање развојног, тестног и будућег окружења;  

- Креирање и програмирање базе података; 

- Програмско кодирање апликативног решења;  

- Прилагођавање, конфигурисање и дорада решења;  

- Интеграције решења;  

- Интерно тестирање;  

 

Фаза 3: Тестирање и обука - имплементација реализованих решења у тестно окружење. 

Обука и пренос знања о реализованом корисницима система и администраторима система 

Наручиоца. Ова фаза обухвата следеће активности: 

- Тестирање; 

- Обука. 
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Фаза 4: Продукција – финална имплементација реализованог решења у продукционо 

окружење. Финална имплементација апликативног решења (фаза 4) подразумева: 

- Пуштање у оперативни рад софтверског решења;  

- Контролно праћење рада пуштеног система;  

- Испоруку корисничке документације. 

 

1.1.4. Функционални захтеви за софтвер 

На основу завршене фазе 1 Анализа и дизајн и увида у све постојеће регистре, који 

се односе на постојеће податке у тренутно различитим форматима (Excel табеле, Word 

документи) који се воде код Наручиоца израдити нову јединствену базу података којој ће 

се приступати преко апликације и у оквиру које ће сваки сектор, организациона јединица 

имати свој део са приступом само својим подацима. Постојећи регистри и евиденције 

садрже информације о издатим дозволама, решењима, мишљењима, као и остале 

информације о раду сваке службе. Потребно је увести јединствену базу података код 

Наручиоца, где би се све ове информације и евиденције објединиле. Понуђач треба да 

изврши иницијални импорт постојећих евиденција које су усаглашене у фази Анализе у 

нову јединствену базу података. 

 

Потребно је водити рачуна о евиденцијама где се налазе поверљиве информације, 

као и информације о личности које морају бити посебно пописане и третиране у самој 

бази/апликацији. 

 

Службе које сарађују и које треба да размењују информације које су похрањене у 

бази морају да имају могућност увида у оне сегменте које су њима потребне за рад, али без 

права уписа и/или мењања истих. 

 

Апликација треба да буде израђена као веб апликација (без инсталације на 

клијентским рачунарима) и мора да садржи све безбедоносне стандарде за приступ и рад у 

истој. База података треба да буде Microsoft SQL (за које Наручилац обезбеђује лиценце). 

Уколико понуђач предложи неку другу базу, или оперативни систем сервера, они морају да 

буду саставни део понуде, односно да Наручилац не плаћа никакве додатне трошкове 

лиценцирања и треба да по предаји решења припадну Наручиоцу у власништво. Израђена 

веб апликација мора да користи https везу између клијента и сервера/базе. 

 

Приступ апликaцији треба да буде преко система пријаве (логовања), али са 

повезивањем са Активним директоријум (Active Directory) који се користи код Наручиоца 

и да се по правима хијарархије/надлежности дефинише ко има која права у самој 

апликацији. 

 

Треба омогућити да се периодично, аутоматски, може вршити експорт (извоз) 

података из нове базе у форми Отворених података „Open data“ који треба да буду 

презентовани на посебном порталу за отворене податке, као и на Државном порталу за 

отворене податке. Отворени подаци ће садржати само оне информације које могу бити јавно 

доступне и које не подлежу заштити података, као и заштити података о личности. 

 

1.1.5. Трајање фаза 

Максимални рокови за извршење по фазама: 



Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.11/20 

 

7 од 37 

 

1. Фаза 1: Анализа и Дизајн– 90  дана 

2. Фаза 2: Развој и прилагођавање – 60 дана 

3. Фаза 3: Тестирање и обука – 30 дана 

4. Фаза 4: Продукција – 30 дана 

 

1.1.6. Имплементациони захтеви и гаранција 

Понуђач је дужан да обезбеди гарантни рок за софтвер у периоду од најмање 12 

месеци од дана завршетка последње фазе, што ће се констатовати записником о завршетку 

четврте фазе односно од пуштања система у рад. У том периоду Понуђач софтвера је у 

обавези да одржава функционалност истог, као и да отклања евентуалне грешке. 

 

У току периода гарантног рока Понуђач је у обавези да достави нове верзије 

софтверских производа на коме је засновао своје решење. 

 

Понуђач је у обавези да за време трајања гарантног рока обезбеди техничку подршку 

стручним лицима Наручиоца најкасније следећег радног дана oд упућивања позива за 

подршку.  

 

1.1.7. Рокови испоруке 

 Рок за пријем софтвера врши се по фазама, а крајњи рок за реализацију не може бити 

дужи од 7 месеци (210 дана) од датума потписивања уговора. 

 

1.2. ХАРДВЕР 

1.2.1. Опис инфраструктуре хардвера са пратећим системским софтвером 

Главни и најважнији део инфраструктуре хардвера су сервери базе података и 

апликације које ће обезбедити Наручилац. Неопходне лиценце за оперативни систем 

Windows Server (2012 или новију верзију), ће обезбедити Наручилац. За клијентске веб 

апликације користиће се постојеће радне станице.  

 

Уколико Понуђач жели да реализује пројекат на другом оперативном систему 

потребно је да у склопу понуде достави адекватни лиценцни SW за оперативни ситем. 

 

Понуђач оперативни систем другог технолошког оквира не сме да захтева нити сме 

да проузрокује никакве додатне трошкове Наручиоцу (лиценцирања, итд.). 

 

Уколико је за потпуно функционисање система неопходна додатна хардверска 

опрема, онa мора бити део понуђеног решења и укљученa у понуђену цену. Уколико је 

понуђено решење на Misrosoft технологији потребне лиценце ће обезбедити Наручилац 

(Microsoft Server i Microsoft SQL), уколико Понуђач нуди неку другу технологију лиценце 

морају бити део понуђеног решења и укључене у понуђену цену. 

 

1.3. Општи нефункционални захтеви 

1.3.1. Обавезни остали захтеви 

Софтвер (програм) се мора завршити најдуже до 210 (двестадесет) дана од дана 

потписивања уговора. 

 

Све јединице (модули) софтвера морају бити готове, не смеју бити у фази развоја и 

биће предмет формалног функционалног тестирања и прихватања од стране Наручиоца. 
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Софтвер (програм) треба да функционише на српском језику у целини што се 

доказује функционлним тестирањем и прихватањем од стране Наручиоца. 

 

1.3.2. Обавезни захтеви подршке 

 Максималан рок за отклањање прекида или грешака у периoду одржавања је:  

- 1 радни дан за критичне грешке (које блокирају рад софтвера), 

- 5 радних дана за некритичне грешке (које не блокирају рад софтвера). 

 

Понуђач треба да обезбеди минимум 1 (један) телефонски број за потребе подршке 

у трајању од најмање 8 часова дневно (5 дана у седмици-радним данима) у времену од 7,30 

- 15,30 часова. Овако постављен захтев је потпуно оправдан и довољан за несметан рад 

јединствене базе података и портала свих дозвола (решења).  

 

1.4. Обука и документација 

 Понуђач софтвера је у обавези да у оквиру фазе 3 обезбеди интензивну обуку и 

тренинг за администрацију система.  

  

Понуђач софтвера је дужан да у оквиру фазе 3 изврши обуку корисника система за 

коришћење система, на локацији Наручиоца за кључне кориснике система које ће одредити 

Наручилац. 

  

 Корисничку документацију (упутство за коришћење софтвера за администраторе и 

кориснике) у оквиру фазе 4, Понуђач је дужан да преда у четири штампана примерка као и 

у електронској форми на CD медију, на српском језику.  

  

1.4.1. Рад система 

 Понуђач гарантује непрекидан рад система као и рад истог без грешака, осим у 

случајевима више силе. 

 

1.4.2. Тајност података  

            Све размењене информације сматрају се поверљивим за све време трајања уговора, 

те ниједна уговорна страна без сагласности друге неће саопштити, предати или на било који 

начин учинити доступним податке трећим лицима.  

 

Датум: ____________________   

                                                                                         Потпис овлашћеног лица 

 

                      _______________________ 

                                                                                                           (обавезно потписати) 

 

 

Напомена: Понуђач обавезно потписује овај образац 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. и 76. ЗЈН) И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

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

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће 

у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој 

табели, и то: 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН: 

 

Правна лица: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног 

привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег 

регистра. 

 

 

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) 

ЗЈН): 

 

Правна лица: 1) 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. Напомена: Уколико 

уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег 

суда, потребно је поред уверења 

Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања 

мита; 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 
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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 зaконских 

заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: 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). 

Докази не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 

3. 

 

 

 

 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН): 

 

Уверење Пореске управе 

Министарства финансија 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 надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку 

приватизације.  

Докази не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 

конкурсне документације) којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава ове услове  
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 
Р.бр. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВ 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

Пословни капацитет: 

1. Понуђач треба да је успешно 

реализовао у претходних пет (5) година 

од дана објаве конкурсне документације 

на порталу јавних набавки најмање један 

пројекат израде софтвера по наруџбини 

у органима државне управе, који је у 

фази експлоатације најмање једну 

годину и да је пројекат у вредности 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а;  

 
 

Доказ: 

1. Референтна потврда – Образац 8 

 

Напомена: Наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора 

захтевати од понуђача да достави на 

увид оригинал уговор и записник о 

примопредаји софтвера или оверене 

копије поменутих докумената.  

2. Технички капацитет: 

Понуђач мора имати уведен 

сертификат:  

- систем менаџмента квалитетом 

ISO 9001:2008 (Quality Management 

System) или одговарајући,  

- систем менаџмента безбедношћу 

информација ISO/IEC 27001:2013 или 

одговарајући. 

 

Напомена: Сертификати морају бити 

издати на име понуђача, од стране 

ауторизованог сертификационог тела. 

 

-  фотокопија важећег сертификата ISO 

9001:2008 (Quality Management System) 

–  Систем менаџмента квалитетом или 

одговарајући 

 

-  фотокопија важећег сертификата 

ISO/IEC 27001:2013 - Системи 

менаџмента безбедношћу информација  

или одговарајући 

3. Кадровски капацитет: 

1. Да понуђач има радно ангажована 

минимум три (3) лица на пословима 

програмера са високом стручном 

спремом (основне акадамске студије) из 

области програмирања или 

информатичко-техничке струке.  

 

1. Копија М-А обрасца фонда ПИО за 

стално запослене и лица која су у 

радном односу код понуђача (за сваког 

радника појединачно) из кога се види да 

је радник пријављен на пензијско и 

инвалидско осигурање или копије 

одговарајућих уговора закључених у 

складу са Законом о раду из којих се 

види да је одређено лице ангажовано 

код понуђача. 
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2. Копије уговора о раду или другом 

виду радног ангажовања у складу са 

Законом о раду.   

3. Копија дипломе/ уверење о стеченој 

високој стручној спреми.  

 

 

 

III-a УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., понуђач доказује се 

достављањем доказа како је наведено у табели за обавезне услове. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, али су дужни да у понуди доставе податке о интернет 

страници на којој се може видети регистрација или да доставе копију Решења о упису у 

Регистар понуђача. 

Доказивање услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН доказује се достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 

поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке наведеног 

члана ЗЈН.  

Испуњеност додатнoг услова доказује се достављањем доказа како је наведено у табели 

за додатне услове. 

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

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

испуњеност услова из чл.75. ст. 1. тачка 5) доказује ако ће се тај део набавке извршити преко 

подизвођача. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави тражене доказе. 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. У том случају докази о обавезним условима се достављају за све понуђаче чланове 

групе, док се докази за додатне услове достављају само за оне чланове групе који их 

поседују. Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 5) дужан је да испуни члан групе којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

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. 

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

понуда оцењена као најповољнија, на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који 

не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

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. 

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 
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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. 

 

IV 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

 Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се понуђена 

цена без ПДВ-а из Обрасца понуде. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 

понуђеном ценом:  

 

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном (најнижом) ценом, 

као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке 

предметног добра. 

 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба.  

 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезно;  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве понуђача о достављању менице као средства обезбеђења за добро 

извршење посла; (Образац 7); 

7) Референтна потврда; (Образац 8); 

8) Техничке карактеристике предмета набавке (спецификација); 

9) Модел  уговора (Образац 6). 
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ОБРАЗАЦ 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда број ________од __________________ за Израда јединствене базе података и 

портала свих дозвола (решења); 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон:  

 

Факс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити):  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ: 

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од два, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од три, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Израда јединствене базе података и портала свих 

дозвола (решења); 

                                                                                      

                                                                                        Уписује понуђач где је предвиђено 

 Понуђена цена за набавку добара  - Израда 

јединствене базе података и портала свих 

дозвола (решења) без ПДВ-а у динарима 

 

________________ динара 

 

 Понуђена цена за набавку добара - Израда 

јединствене базе података и портала свих 

дозвола (решења) са ПДВ-ом у динарима 

 

________________ динара 

 

 

Рок и начин плаћања 

Плаћање ће се вршити у 

року до 45 дана од дана 

службеног пријема исправног 

рачуна - отпремнице 

 

Рок важења понуде 

(не може бити мањи од 60 дана) 

 

_________ дана од дана отварања 

понуда 

 

Рок испоруке јединствене базе података и 

портала свих дозвола (решења) (не може бити 

дужи од 210 дана од дана потписивања 

уговора) 

 

_______________ дана  

Место испоруке предметног добра 
Нови Београд,  др. Ивана Рибара 

91 

                                                                  

 

Датум                          Понуђач 

     

_______________________                      _______________________ 

                                                                                     потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписује и понуђач из групе 

који је споразумом одређен као носилац посла 
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ОБРАЗАЦ 2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив  

 

Цена без ПДВ у 

динарима 

Цена са ПДВ-ом у 

динарима 

1 2 3 4 

1.1 

 

Израда јединствене базе 

података и портала свих 

дозвола (решења) 

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач мора да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) У колони 3. уписује се цена  без ПДВ-а; 

2) У колони 4. уписује се цена  са ПДВ-ом. 

 

 

Датум:_______________                                                           Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                      ______________________ 

 

 

 

Напомена:  
Понуђач обавезно попуњава  и потписује овај образац 
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ОБРАЗАЦ 3 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 

__________________________________________________________________________ 

(Седиште и адреса) 

 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 

68/15) и чланом 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“86/15), достављамо структуру трошкова за припремање понуде за предметну јавну 

набавку: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: ____________________                    Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

                       ________________________ 
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ОБРАЗАЦ 4 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

______________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача/члана групе) 

 

 

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 

и 68/15) и чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“86/15) дајемо следећу: 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара - Израда јединствене базе података и портала свих дозвола (решења) 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке 

у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  
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ОБРАЗАЦ 5 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА/ЧЛАНА ГРУПЕ О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

______________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача/подизвођача/члана групе) 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при 

састављању своје понуде за јавну набавку добара - Израда јединствене базе података и 

портала свих дозвола (решења), поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немамо 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, у складу са 

чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

 Место и датум                                                                     Потпис овлашћеног лица  

 

_________________                                                              _____________________ 

 

 

 

 

 

-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, ову Изјаву потписује 

овлашћено лице понуђача 

-Уколико понуду подноси са подизвођачем, ову Изјаву потписује овлашћено лице 

понуђача и сваког подизвођача учесника у понуди 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 

 

-У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача 

или члана групе понуђача 
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ОБРАЗАЦ 6 

МОДЕЛ УГОВОРА 

Понуђач попуњава модел уговора и потписује, чиме потврђује да прихвата елементе 

модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем, сви учесници у 

заједничкој понуди или подизвођачи биће наведени у основном уговору. 

У случају подношења заједничке понуде, модел уговора потписује члан групе понуђача који 

је у Споразуму означен као потписник уговора. У случају да таква понуда буде изабрана 

као најповољнија, и сам уговор ће потписати члан групе понуђача који је у Споразуму 

означен као потписник уговора 

 

УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА -  ИЗРАДА ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА И 

ПОРТАЛА СВИХ ДОЗВОЛА (РЕШЕЊА) 

 

 

 Уговорне стране:  

1. Република Србија - Министарство заштите животне средине, Београд, Немањина 22-

26, ПИБ 110125138, матични број: 17907344, које заступа министар Горан Триван (у даљем 

тексту: Наручилац) 

и  

2. _____________________________________са седиштем у ______________________, 

улица и број ___________________________, кога заступа директор 

_______________________________  (у даљем тексту: Добављач) 

ПИБ: _____________________ (попуњава Добављач) 

Матични број: _____________(попуњава Добављач) 

Брoj рачуна: __________________________код банке_______________(попуњава 

Добављач) 

 

 Остали чланови групе/подизвођачи (само уколико има њиховог учешћа): 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке Израда јединствене базе 

података и портала свих дозвола (решења), број 1.1.11/20; 

- да је Добављач дана _______ 2020. године, доставио понуду број ___________ од _______ 

2020. године (у даљем тексту: Понуда), која у потпуности одговара условима и захтевима 

из конкурсне документације, а која је саставни део Уговора (не мора да се попуњава);  

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом 

критеријума „најнижа укупна понуђена цена“, донео Одлуку о додели уговора, број: 

___________ , којом је уговор доделио најповољнијем понуђачу . 

(не мора да се попуњава).  
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Предмет уговора 

Члан 1. 

 Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са прибављањем 

добара – Израда јединствене базе података и портала свих дозвола (решења), у свему према 

Обрасцу понуде, Tехничким карактеристикама предмета јавне набавке (Спецификација) из 

Конкурсне документације који су саставни део овог Уговора. 

 

Вредност уговора и начин плаћања 

Члан 2. 

Укупна вредност Израдe јединствене базе података и портала свих дозвола (решења) 

износи _________________ динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са 

обрачунатим ПДВ-ом. (попуњава Понуђач) и у њу су укључени сви зависни трошкови 

Добављача. 

 

Члан 3. 

Наручилац ће плаћање вршити на основу уредно сачињеног рачуна који Добављач 

доставља по испоруци предметног добра односно у року до 45 дана од дана службеног 

пријема уредно сачињеног рачуна-отпремнице.  

Уредно сачињен рачун садржи број и датум закљученог уговора, предметнo добрo 

таксативно наведенo по називу и ознаци, јединичну цену испорученог добра и укупан износ 

за плаћање по том рачуну, исказан без обрачунатог пореза на додату вредност и са 

обрачунатим порезом на додату вредност.  

Рачун мора бити достављен на адресу Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд 

(пословни објекат СИВ 3).  

Сваки достављен рачун оверава лице које Наручилац задужи за праћење реализације 

овог Уговора. 

Средства за реализацију овог уговора у току 2020. године обезбеђена су Законом о 

буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“ број 84/19 од 29.11.2019. 

године).   

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

Члан 4. 

Добављач је обавезан да у року од 7 дана од дана потписивања Уговора на име 

средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, преда Наручиоцу: 

- Бланко сопствену меницу за добро извршење посла (безусловну и неопозиву, „по 

виђењу“ и „без протеста”), са роком важења 10 дана дуже од дана извршења свих 

уговорених обавеза;  

- Менично овлашћење да се сопствена меницa у износу од 10% од вредности уговора 

без ПДВ - а, са роком важења 10 дана дуже од дана извршења свих уговорених обавеза, са 

клаузулама: безусловно, неопозиво, „по виђењу“ и „без протеста”, може поднети на наплату 

у случају неизвршења уговорних обавеза; 

 - Потврду о регистрацији менице;  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде 

депоновани потписи и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не 

старија од 30 дана пре дана закључења уговора). 
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 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица 

овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.                            

 По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани 

захтев Добављача. 

 Наручилац ће, уколико Добављач не буде извршавао уговорне обавезе у 

свему према одредбама овог Уговора, активирати достављено средство обезбеђења за добро 

извршење посла.  

Гаранција и рокови за извршење услуга    

Члан 5. 

Добављач се обавезује да ће Израђену јединствену базу података и портала свих 

дозвола (решења) предати Наручиоцу у  року до  _________  дана од дана потписивања 

уговора. (најкасније до 210 дана од дана потписивања уговора) (попуњава Понуђач 

према Обрасцу понуде) 

Корисничку документацију (за администраторе и кориснике) Добављач је дужан да 

преда у четири штампана примерка као и у електронској форми на CD медију на српском 

језику. 

 Добављач се обавезује да посао обави стручно и квалитетно, на високом 

професионалном нивоу, у складу са нормативима и техничким стандардима за ову врсту 

посла.        

 Примопредаја предметног добара извршиће се од стране овлашћеног представника 

Наручиоца и овлашћеног представника Добављача. Овлашћени представник Наручиоца је 

дужан да по испоруци и инсталацији предметног добра својим потписом овери отпремницу 

као документ којим се потврђује испорука предметног добра који ће се констатовати 

записником о завршетку четврте фазе односно од пуштања система у рад.  

 Уколико се приликом примопредаје предметног добра утврди постојање 

недостатака, односно да испоручено и инсталирано добро нема одговарајуће техничке 

карактеристике/спецификацију предвиђене конкурсном документацијом и понудом 

Добављача, односно не одговара уговореном квалитету, Добављач је дужан да о свом 

трошку у року од 3 (три) радна дана од пријема записника о завршетку четврте фазе односно 

од пуштања система у рад приступи отклањању утврђеног недостатка на предметном добру.  

 Ако се приликом уобичајене употребе предметног добра појави неки недостатак који 

се није могао открити уобичајеним прегледом приликом примопредаје (скривени 

недостатак), а најдуже у року од 90 (деведесет) календарских дана од дана комплетне 

испоруке и инсталације предметног добра, Наручилац задржава право да у року од 3 (три) 

дана од дана утврђивања скривеног недостатка о том недостатку писменим путем обавести 

добављача (писмена рекламација), при чему је Добављач дужан да о свом трошку у року од 

3 (три) дана од дана пријема писмене рекламације о утврђеном недостатку приступи 

отклањању истог. 

 

Члан 6. 
Наручилац ће активно учествовати у изради јединствене базе података и портала 

свих дозвола (решења) преко овлашћеног представника Наручиоца, а све у циљу давања 

неопходних података, докумената, сагласности и смерница везаних за изглед и садржај 

јединствене базе података и портала свих дозвола (решења), а Добављач се обавезује да 

услуге изврши у сарадњи са представником Наручиоца. 
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Техничка подршка 

Члан 7. 

Добављач, за време трајања овог уговора, се обавезује да обезбеди Техничку 

подршку при коришћењу апликације у року од 12 месеци од дана потписивања записника о 

завршетку четврте фазе односно од пуштања система у рад што подразумева: 

-Пружање одговора на сва питања везана за оптимално функционисање, 

администрацију и коришћење јединствене базе података и портала свих дозвола (решења); 

- Понуђач треба да обезбеди минимум 1 (један) телефонски број за потребе подршке 

у трајању од најмање 8 часова дневно (5 дана у седмици-радним данима) у времену од 7,30 

- 15,30 часова. Овако постављен захтев је потпуно оправдан и довољан за несметан рад 

јединствене базе података и портала свих дозвола (решења).  

 - Максималан рок за отклањање прекида или грешака у периoду одржавања је:  

- 1 радни дан за критичне грешке (које блокирају рад софтвера), 

- 5 радних дана за некритичне грешке (које не блокирају рад софтвера). 

 - Добављач гарантује непрекидни рад система двадесетчетири (24) часа, као и рад 

истог без грешака, осим у случајевима више силе. 

Добављач је дужан да кориснику односно овлашћеном лицу корисника, омогући 

отворени код – приступ за доделу привилегија лицима који пуне базу података, с тим да је 

овлашћено лице од стране корисника дужно да Добављачу достави писано обавештење о 

времену коришћења  отвореног кода (датум, сат, почетак и завршетак рада), чиме би се 

унапред предупредиле недоумице ко је одговоран уколико би дошло до губитка или 

оштећење података и евиденција. 

 Уколико дође до раскида уговора о предметној набавци из разлога који је 

искључиво на страни Добављача, односно уколико Добављач из објективних или 

субјективних разлога одлучи да се више не бави предметним добром, обавезан је да главном 

инжењеру за информационе технологије Наручиоца доставити код-кључ базе података, као 

и копије свих база података које су настале од тренутка успостављања система шифарника 

и јединствене базе података и портала за отворене податке. 

 Добављач нема никакво право да предметну апликацију мења, модификује, 

адаптира, креира изведене радове, учини обрнути инжењеринг, нити да то учини или 

дозволи да то учини нека трећа страна и користи за рад пружања истих односно сличних 

услуга било којој другој институцији или заинтересованом кориснику. 

 

Комуникација и праћење уговорних обавеза 

Члан 8. 

            Комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог уговора вршиће се 

преко контакт особа, у писаној форми, електронском поштом, на адресе контакт особа које 

ће уговорне стране дефинисати приликом потписивања уговора.   

 Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о 

евентуалној промени контакт особе и/или учесника у релизацији овог уговора, електронске 

адресе контакт особа и/или броја контакт телефона. 

Одговорно лице Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

је: _______________, телефон________, е-mail __________. (попуњава Наручилац) 

         За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Добављача 

је: _________________________, телефон ________________, e-mail: 

_______________________________________ (попуњава Понуђач). 
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Виша сила 

 Члан 9.  

 У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне или 

друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране 

се ослобађају извршења обавеза за време док трају наведене околности и по основу овога 

ни једна уговорних страна нема право на било какву наканду.  

 Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да писаним путем обавести другу 

уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку 

престанка тих околности.  

 Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су јој биле 

познате у тренутку закључења овог Уговора и преузимања уговорних обавеза.  

 У случају да околности из става 1. овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана свака 

уговорна страна може раскинути Уговор 

 

Пословна тајна 

Члан 10. 

 Добављач је одговоран за савесно и квалитетно извршавање својих уговорних 

обавеза и обавезује се да поверљиве информације које је сазнао у вези са извршењем 

Уговора неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их 

неће открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење овог Уговора, а уз 

претходну сагласност Наручиоца. 

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Добављач дужан 

да саопшти у складу са позитивноправним прописима. 

У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности 

Наручиоца, Добављач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да 

је Наручилац том приликом претрпео штету, Добављач је дужан да је надокнади. 

Сви материјали, документација, кореспонденција и слично које Наручилац достави 

Добављачу сматрају се поверљивим и Добављач је дужан да о томе обавести своје запослене 

и да се постара за адекватну заштиту поверљивости тих података. Добављач нема право да 

без претходне сагласности Наручиоца достави или на други начин учини доступним било 

који податак или документ примљен од Наручиоца током реализације Уговора и по 

његовом истеку. Ниједан такав податак или документ не сме се користити ни за једну другу 

сврху осим за испуњење уговорних обавеза. 

 Добављач је дужан да податке, односно документацију које је добио од Наручиоца 

или је до њих дошао током рада, чува као пословну тајну и након престанка уговорних 

обавеза, у складу са одредбама овог Уговора и важећим прописима Републике Србије. 

 

Посебна обавеза Добављача 

Члан 11. 

            Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

промене у било којем од података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама, о 

промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин. 

 

Раскид уговора 

Члан 12. 

 Уговор престаје да важи након истека рока на који је закључен или утрошка 

средстава за његову реализацију из чл. 2. ст. 1. овог Уговор може престати и раније 
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једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза и рокова, који свака од 

уговорних старана може дати у писаној форми.  

 У случају једностраног раскида, уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 

(осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.  

  

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 13.  
 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране и примењиваће се на 

период до 31.12.2020. године од дана закључења Уговора, односно до коначног извршења 

свих уговорених обавеза. 

 

Члан 14. 

 Уговорне стране су се споразумеле да ће све спорове који настану поводом овог 

уговора покушати да реше споразумно, а у случају неуспешног споразумног решавања 

спора, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  

 За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима у делу који није супротан императивним одредбама Закона о 

јавним набавкама, Закона о буџетском сиситему и Закона о буџету. 

 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два) 

примерка налазе код сваке уговорне стране.   

 

 

 

 

за НАРУЧИОЦА 

МИНИСТАР 

 

 

  за ДОБАВЉАЧА 

ДИРЕКТОР 

                 Горан Триван                                         (обавезно потписује заступник понуђача) 
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ОБРАЗАЦ 7 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА  

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 Као заступник понуђача 

________________________________________________(назив и седиште понуђача) 

потврђујем да ћемо Наручиоцу, уколико нам буде додељен уговор за јавну набавку добара - 

Израда јединствене базе података и портала свих дозвола (решења), у року од 7 дана од дана 

потписивања уговора доставити бланко потписану и оверену сопствену меницу за добро 

извршење посла- безусловну и неопозиву, „по виђењу“ и „без протеста”, у висини 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана коначног 

извршења свих уговорених обавеза, као и Менично овлашћење у корист Наручиоца, Картон 

депонованих потписа и Потврду о извршеној регистрацији менице. 

 

 

 

      

Датум  ПОНУЂАЧ 

  - потпис - 

_______________________   
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ОБРАЗАЦ 8 

ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА  

  

Назив референтног  

наручиоца/купца: __________________________________  

Седиште: __________________________________  

Улица и број: __________________________________  

Телефон: __________________________________  

Матични број: __________________________________  

ПИБ: ____________________________________  

 

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам  

 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

 

којом потврђујемо да је понуђач 

__________________________________________________, као самостални извршилац или 

учесник у заједничкој понуди у периоду од претходних пет година од дана објаве конкурсне 

документације на Портал јавних набавки, успешно реализоваo најмање један пројекат 

израде софтвера по наруџбини у органима државне управе, који је у фази екплоатације 

најмање једну годину на основу закљученог уговора о набавци у вредности од 10.000.000,00 

динара без ПДВ-а 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________  

                                                 (навести предмет набавке, датум закључења уговора, 

вредност уговора  као и период за завршетак уговора)  

 

 

Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ ради учешћа 

у поступку јавне набавке Израда јединствене базе података и портала свих дозвола 

(решења), ЈН број: 1.1.11/20 и у друге сврхе се не може користити.   

   

                               Да су подаци тачни својим потписом потврђује:  

 

 

Дана___________                                                                        Референтни наручилац/купац                  

                                                                                                     ___________________________  
 

Напомена: Референтна потврда мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

референтног наручиоца/купца.Копирати у онолики број копија који је тражен у додатним 

условима. 
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VI 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

Поступак јавне набавке се води на српском језику. 

 

2. Начин подношења понуде 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од 

стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, 

затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

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. 

Пожељно је да документи у понуди буду приложени оним редом како је то овом конкурсном 

документацијом предвиђено. 

Понуде се достављају на адресу: Министарство заштите животне средине, Омладинских 

бригада 1, Нови Београд. Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст 

текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ - јавна набавка добара – Израда јединствене базе података 

и портала свих дозвола (решења), ЈН број 1.1.11/20“.  

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача, као и име особе 

за контакт. 

Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца најкасније до 

14.04.2020. године до 11,00 часова, на адресу Омладинских бригада 1, Нови Београд.  

Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима све 

неблаговремено поднете понуде, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено. 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана након истека рока за достављање понуда, 

односно дана 14.04.2020. године до 11,20 часова, у просторијама Министарства заштите 

животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија број 610, уз 

присуство овлашћених представника заинтересованих Понуђача.  

Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији за 

јавну набавку поднети оригинални примерак писаног овлашћењa за учешће у поступку 

отварања понуда. Писано овлашћење треба да има број и датум издавања,  као и потпис 

одговорног лица Понуђача. 

 

Уколико се пријава предаје лично на писарници Републичких органа, обавезно је уз 

достављање понуде припремити пропратни допис, насловљен на Министарство 

заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, у коме ће 

писати следећи текст: „У прилогу дописа достављамо вам понуду за Јавну набавку – 

добара – ИЗРАДА ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА И ПОРТАЛА СВИХ ДОЗВОЛА 

(РЕШЕЊА) за потребе Министарства заштите животне средине, број ЈН 1.1.11/20” – 

не отварати.“ 
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Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла 

да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Понуда 

мора бити јасна и недвосмислена.  

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцима конкурсне документације наведено 

је у напоменама како се исти могу попунити и потписати од свих чланова групе или ће 

чланови групе овластити једног члана (носиоца посла), у ком случају је то потребно 

дефинисати споразумом о заједничком наступу.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 

понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, пожељно је да се штампа нова 

страна конкурсне документације и поново унесу исправни подаци, с обзиром да је 

конкурсна документација јавно објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца.  

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

део конкурсне документације. Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у 

обрасцу понуде. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани 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. 

Обавезну садржину понуде чине сви обрасци које је наручилац предвидео конкурсном 

документацијом, а који се попуњавају и потписују, као и сви докази према члану 75. и 

76. ЗЈН који су тражени конкурсном документацијом. 

 

3. Обавештење о партијама и варијантама понуде 

Јавна набавка није обликована по партијама и понуда са варијантама није дозвољена, те 

неће бити ни разматрана као прихватљива. 

 

4. 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: Министарство заштите 

животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд,  са назнаком: 

„Измена/ Допуна/ Опозив/ Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Израда 

јединствене базе података и портала свих дозвола (решења), бр. 1.1.11/20 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив, број телефона 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. 

 

5. Обавештење о начину учешћа према члану 87. ЗЈН 

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, 

односно: 
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1.Ако је једно лице поднело самосталну понуду, не може бити члан групе понуђача у другој 

понуди; 

2.Ако је једно лице поднело самосталну понуду, не може бити подизвођач у другој понуди; 

3.Ако је једно лице учесник у заједничкој понуди, не може бити члан групе понуђача у 

другој понуди. 

 

6. Ангажовање подизвођача према члану 80. ЗЈН 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити већи од 50%) као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

- у обрасцу понуде -тачка 3.у конкурсној документацији попуни табелу са подацима о 

подизвођачу. 

-за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 

о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказ о испуњавању услова из 

члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, наведени подизвођач или 

више њих биће наведени у уговору о јавној набавци.  

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

ангажовање и број подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно 

подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

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

утврђивања испуњености услова.  

 

7. Заједничка понуда према члану 81. ЗЈН 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде -тачка 4. у конкурсној 

документацији, попуни табелу са подацима о учеснику у заједничкој понуди. 

За сваког учесника у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености обавезних услова 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, на начин одређен чланом 77. 

Закона, а додатне услове из члана 76. овог закона испуњавају и доказују 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. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

наручиоцу обавезују наизвршење јавне набавке, а који мора да садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђачапред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

3) податке о томе који члан/ови групе подносе средство обезбеђења; 

4) податке о члану групе који ће потписати уговор са наручиоцем. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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8. Захтеви наручиоца у погледу начина и услова плаћања, рока и начина извршења 

услуге и рока важења понуде 

 

             8.1. Рок и место извршења  

Изабрани понуђач ће испоручити јединствену базу података и портала свих дозвола 

(решења) Наручиоцу у складу са Обрасцем понуде и Техничким спецификацијама датим у 

конкурсној документацији Наручиоца. 

Место испоруке јединствене базе података и портала свих дозвола (решења) је Нови 

Београд,  др. Ивана Рибара 91. 

             

            8.2. Начин и рок плаћања 

Наручилац ће плаћање вршити на основу уредно сачињеног рачуна који Добављач 

доставља по испоруци предметног добра односно у року до 45 дана од дана службеног 

пријема уредно сачињеног рачуна-отпремнице.  

    

8.3 Захтев у погледу рока важења понуде 

   Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

9. Валута и цена у понуди  

 Цена изражена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. Понуђена 

цена за предметну набавку је фиксна и не може се мењати током важења уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

10. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

 Овлашћено лице понуђача потписује и оверава Образац - Изјава о достављању 

сопствене менице као средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

(безусловну и неопозиву, „по виђењу“ и „без протеста”), у висини 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана коначног извршења свих 

уговорених обавеза. Изабрани понуђач мора да достави средство финансијског обезбеђења 

у року од 7 дана од дана потписивања уговора, бланко потписану и оверену сопствену 

меницу за добро извршење посла, Менично овлашћење у корист наручиоца, Картон 

депонованих потписа и Потврду о извршеној регистрацији менице. 

 

11. Независна понуда 

Понуђач је дужан да попуни и потпише Образац 4 о независној понуди у конкурсној 

документацији. На тај начин он потврђује да је понуду поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

  

12. Трошкови припремања понуде 
Понуђач може (не мора) да попуни и потпише Oбразац 3 конкурсне документације у коме 

представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.  
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Трошкове припреме понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

надокнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, онда је 

наручилац дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова. 

 

13. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, у 

складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама- Образац 5. 

 

14. Начин означавања поверљивих података у понуди 

Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве. 

Подаци које понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне 

набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне 

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку 

поступка или касније. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем 

десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. Закона. 

Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. Неће 

се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим 

словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало 

понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део 

мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано 

„ПОВЕРЉИВО“.  Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени 

на наведени начин. 

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена 

заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

 

15. Измене и допуне конкурсне документације, додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 

набавки и интернет страници www.ekologija.gov.rs. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок заподношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може дамења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурснојдокументацији, најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

У случају из претходног става наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 

захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење 

додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Питања упутити на адресу: Министарство заштите животне средине, Омладинских бригада 

1, Нови Београд, са напоменом „Појашњења/питања за ЈН добара – Израда јединствене базе 

података и портала свих дозвола (решења), бр.1.1.11/20, електронском поштом на e-mail: 

bojana.gajic@еkologija.gov.rs, vladan.kojanic@ekologija.gov.rs , а може и факсом на број 

011/31-31-394, контакт особа: Бојана Гајић. 

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

Закона, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

Радно време Наручиоца је понедељак-петак од 07.30 до 15.30 часова. Захтеви и питања 

примљени ван наведеног времена биће потврђени и заведени одмах по отпочињању радног 

времена следећег радног дана. 

 

16. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања 

понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене 

исправке 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писменом 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда. 

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. ЗЈН). 

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. 

 

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

  

18. Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

19. Обавештење о року и начину подношења захтева за заштиту права 

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

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). Радно време наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 часова. 
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-

mail: bojana.gajic@ekologija.gov.rs, факсом на број 011/31-31-394 или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници 

наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 

трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  
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(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Министарство заштите животне средине; јавна набавка број 1.1.11/20; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1, или 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, 

корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 

јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке 

и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и 

другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


