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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 

услугабр. 404-02-47/2020-02 од 26.06.2020. године, Комисија за јавну набавку образована 

Решењем бр.404-02-47/1/2020-02 од 26.06.2020. године, припремила је: 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ЕКОНОМСКОМ УТИЦАЈУ  

ДОДАТНЕ ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ У ПРОЈЕКТЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

ЈН 1.2.29/20 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Tехничке карактеристике;  

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

IV Критеријум за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Меничне изјаве 

VIII  Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

Конкурсна документација садржи 39 странa 
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I 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство заштите животне 

средине, Немањина 22-26, Београд,www.ekologija.gov.rs. 

 

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

3. Предмет јавне набавке: Услуга израде студије о економском утицају додатне јавне 

потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици Србији 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

 

 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова  

90710000 – Услуге управљања у области животне средине 

90713000 - Консултантске услуге у области животне средине 

   

4. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт особе: anita.simic@ekologija.gov.rs,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekologija.gov.rs/
mailto:anita.simic@ekologija.gov.rs
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II 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуга: услуга израде 

студије о економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне 

средине у Републици Србији 

 

ОБИМ ПРОЈЕКТА 

 

Циљ пројекта је израда опсежне студије за потребе Министарства заштите животне 

средине на тему економског утицаја усмеравања дела буџетских средстава на активности 

из области заштите животне средине. 

 

Студија треба да обухвати расходну страну политика заштите животне средине, односно 

финансијски трошкове који се односе на активности, програме и пројекте којима управља 

Министарство. Анализе приходне стране попут пореза, накнада и других финансијских 

инструмената је ван опсега студије. 

 

Студију је потребно спровести на макроекономском нивоу, тако да њени резултати буду 

изражени у најчешће коришћеним макроекономски показатељима, по могућству оним из 

актуелног буџета Републике Србије. Иако пружалац услуга може предложити метричке 

варијабле према сопственом нахођењу  у наставку су наведени основни макроекономски 

показатељи: 

 

 БДП и бруто додатна вредност 

 Стопа запослености 

 Приходи домаћинстава 

 Спољнотрговинска размена 

 Остало 

 

Студија треба да садржи и анализу економског утицаја у следећим капацитетима: 

 Временски (процењени економски ефекти у датом временском периоду) 

 Индустријски (процењени економски ефекти за дате индустрије) 

 Посредни утицају (процењени економски ефекти за различите узрочно-последичне 

везе између трошкова и макроекономских показатеља) 

 

Пружалац услуга може предложити додатне капацитете или проширења пројектоване 

студије под условом да њихова примена буде у складу са циљевима студије. 

 

МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Пружалац услуга треба да достави прецизан опис детаљно разгранате квантитативне 

анализе, нарочито у односу на начин употребе макроекономских емпиријских студија или 

других доказа који се могу груписати или прилагодити за потребе процене 

макроекономског утицаја. Приступ и предложени модели или инструменти треба да буду 

подржани чврстим економским истраживањима и теоријом. 
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Из угла економске теорије и емпиријских студија, економски ефекат улагања у пројекте из 

области заштите животне средине долази из: 

 Фискалног мултипликатора – повећање укупне тражње у привреди може, нарочито 

краткорочно, довести до раста укупне производње, БДП-а и запослености. Такође, 

већа је могућност постизања ефекта подстицања приватних инвестиција уместо 

њиховог истискивања, јер приватни капитал не може да конкурише државном због 

структурних баријера 

 Смањења вредности негативних екстерних ефеката- екстерни ефекти или нуспојаве 

утичу на привреду на различите начине. Иако се утицај од њих манифестује на 

БДП-у и другим економским пoказатељима након значајног временског периода, 

они могу да успоре економски раст ( нпр. Загађеност ваздуха утиче на број раден 

снаге, загађеност тла умањује плодност земљишта за потребе пољопривреде и цл.) 

Овај ефекат би се могао тумачити и као увећање вредности природног, људског и 

произведеног капитала услед ограниченог утицаја на животну средину. 

Када је реч о „чисто“ еколошким ефектима, треба узети у обзир чињеницу да фискални 

мултипликатор може подстаћи раст (индиректно) одређених сектора који генеришу 

значајне екстерне трошкове (нпр. везано за емисију гасова са ефектом стаклене баште или 

производњу отпада) 

 

Пружалац услуга може предложити било који метод/инструмент/модел или њихову 

комбинацију ( хибридни приступ) који ће дати очекиване резултате уз високи квалитет и 

поузданост. Предности и ограничења могућих аналитичких приступа треба да буду 

описани на транспарентан и доследан начин. 

 

ПОДАЦИ 

 

Министарство заштите животне средине ће доставити податке потребне пружаоцу услуга. 

Подразумевани обим података минимално обухвата следеће: 

 Трошкови јавног сектора (планирани, стварни и прогнозирани) 

 Приходи јавног сектора (планирани, стварни и прогнозирани 

 Детаљни подаци о трошковима и приходима који се односе на животну средину 

(буџет Министарства и његових служби, огранака и повезаних 

установа/институција) 

 Карактеристике пројеката које треба финансирати (финансијски, друштвено 

економски и еколошки ефекти, пожељно је да су као резултат обављене претходне 

анализе трошкова и користи (ex-ante cost-benefit analysis) 

 Извори финансирања пројеката-јавни (увећање пореза, задуживање или промена 

начина потрошње) приватни уз помоћ државе (гаранције и сл.) или други 

(партнерство приватног и јавног сектора) 

 Инструменти финансирања пројеката 

 

Пружалац услуга треба да пружи детаљан опис осталих извора података која ће захтевати 

од Министарства заштите животне средине и оних које су доступне јавности. 
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РЕЗУЛТАТ РАДА 

 

Студија о економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне 

средине у Републици Србији у pdf.  формату и презентација у Power Point формату. 

 

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА 

 

Рок за извршење услуга израде Студије је максимум 150 (стопедесет) дана од датума 

потписивања уговора. 

 

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА  

 

Понуђач мора да гарантује професионалност и квалитет пружених услуга.  

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА  

 

Контролу врши  Наручилац.  У случају утврђених  недостатака  у  пружању  услуга, 

изабрани понуђач мора исте октлонити у најкраћем року од констатовања неквалитетног 

пружања услуга, и то најдуже у року од 7 дана од дана достављање примедби писаним или 

усменим путем.  

 

АУТОРСКА ПРАВА  
 

Сва ауторска права и остала права у потпуности Извршилац услуга је у обавези да пренесе 

на Наручиоца, без протеста и без скривених трошкова или терета из облигационих или 

ауторских права.    

         

 

Напомена: Чланом 3, став 1, тач. 32.) ЗЈН, прописано је да је одговарајућа она 

понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке 

спецификације. 

 У циљу оцене понуде као одговарајуће, понуђачи су обавезни да потпишу 

поглавље II (Врста; техничке карактеристике – спецификација) чиме потврђују да 

понуду подносе сагласно свим техничким захтевима Наручиоца, таксативно 

наведеним у поглављу IIконкурсне документације, а које у потпуности разуме и 

прихвата. 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача поглавље II мора бити потписано од 

стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде. У том случају поглавље 

IIкопирати/штампати у потребном броју примерака. 

 

 

  Место и датум                                                                Потпис овлашћеног лица   
_________________                                                                               ____________________ 
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III 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. и 76. ЗЈН) И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 Право учешћа у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове за учешће у 

поступку прописане чланом 75. ЗЈН, као и додатне услове које је наручилац навео на 

основу члана 76 ЗЈН. 

 У наставку су таксативно наведени обавезни и додатни услови које сваки понуђач 

мора да испуни. Испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1, тач. 1-4 ЗЈН и додатних 

услова које је наручилац поставио на основу члана 76, став 2 ЗЈН, доказује се 

достављањем таксативнио наведених доказа. 

 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1, 

тач.1-4 ЗЈН, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. Пожељно је да доставе навод о јавној доступности доказа у којој треба да 

наведу интернет страницу односно да наведу да се налазе у регистру понуђача. 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

(члан 75 ЗЈН): 

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 
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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 

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 зсконских 

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 ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављуV ове 
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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). 

конкурсне документације) којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава ове услове  

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

(члан 76, ЗЈН) 

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 УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

 

1. 

Финансијски капацитет: 

1.1.  

Да је понуђач у последње 3 (три) 

обрачунске године (2017., 2018., 2019.) 

имао пословни приход већи од 50 милиона 

динара 

1.2.  

Да понуђач ни у једној од последње 3 (три) 

обрачунске године (2017., 2018., 2019.) није 

био у блокади 

 

Доказ: 

1.1 

Извештај о бонитету за јавне набавке издат 

од стране Агенције за привредне регистре –

Бон ЈН (домаћи понуђачи) или Биланс 

стања и Биланс успеха са мишљењем 

овлашћеног ревизора за претходне три 

године (страни понуђачи) 

1.2 

Потврда Народне банке Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Кадровски капацитет: 

Понуђач мора да располаже неопходним 

кадровским капацитетом и то: 

2.1. да има минимум 30 радно ангажованих 

лица  

2.2. Да има ангажована и доступна за 

извршење предметне услуге следећа 

лица: 

- најмање 1 (једно) ангажовано лице, које 

мора поседовати лиценцу сертификованог 

финансијског аналитичара (енг. CFA) са 

минимум 15 година радног искуства 

- најмање једно (1) ангажовано лице са 

минимум 3 године радног искуства у 

пружању услуга анализе економског 

утицаја, са активном улогом у 

професионалним организацијама које се 

баве питањима економског утицаја 

- најмање једно (1) ангажовано лице са 

минимум 3 године радног искуства у 

пружању услуга анализе економског 

Доказ: 

2.1., 2.2. 

- Изјава понуђача (потписана и оверена 

печатом под пуном моралном и 

материјалном одговорношћу) којом 

потврђује да има у радном односу 

захтевани број радно ангажованих 

захтеваних квалификација.  

- Фотокопије уговора о раду или уговори о 

другој врсти ангажовања регулисана 

Законом о раду из којих се јасно може  

видети искуство из области која чини 

предмет ове јавне набавке, као и 

фотокопију  дипломе, детаљне радне 

биографије наведених лица и одговарајуће 

сертификате.  

 

Напомена: уколико понуђач за реализацију 

уговора о јавној набавци ангажује лица по 

основу уговора о делу, поред наведених 

доказа, потребно је доставити и 
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утицаја, са познавањем и практичним 

искуством у примени модела заснованих на 

улазно-излазним табелама (input-output 

tables)  

- најмање једно (1) ангажовано лице са 

звањем инжењера у области заштите 

животне средине 

конкретан уговор о делу, правилник о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места и 

оснивачки акт, као доказе о томе да 

послови за која се лица ангажују нису из 

делатности понуђача као послодавца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Пословни капацитет: 

 

Да понуђач поседује неопходан пословни 

капациете, и то: 

 

- да је у претходних 5 година извршио 

најмање 10 (десет) пројеката који су 

укључивали анализу економског утицаја за 

приватни и јавни сектор  

Доказ: 

 

- Референтна листа Понуђача о 

реализованим уговорима који су за предмет 

имали услуге анализе економског утицаја -

оверена потписом и печатом овлашћеног 

лица да под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу тврди да су 

подаци наведени у референтној листи 

тачни 

 

Напомена: 

Референтна листа мора имати неведен 

прецизан назив предмета пројекта, назив 

крајњег корисника, годину закључења 

уговора, као и годину реализације 

предметног пројекта. 

Наручилац задржава право да приликом 

стручне оцене понуда од понуђача захтева 

фотокопије уговора наведених пројеката.  

 

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. ЗЈНдоказује се достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 

поглављуV ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 

наведеног члана ЗЈН.  

Испуњеност додатних услова(пословног, техничког и кадровског капацитета) 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 
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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 

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 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“.  

  Цена која ће бити узета у обзир приликом одлучивања јесте понуђена укупна цена 

исказана без ПДВ-а, у коју су урачунати сви зависни и други трошкови. 

 

Оцена понуда у случају када постоје понуде са једнаким најнижом понуђеном 

ценом  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену уговор ће се 

доделити оном понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуге. 
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V 

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 

 

ОБРАЗАЦ 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ________од __________________ занабавку услуга Услуга израде студије о 

економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у 

Републици Србији. 

 

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 
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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) ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

1. ЦЕНА  

Цена се изражава у номиналном динарском износу, без обрачунатог пореза на 

додату вредност и са обрачунатим порезом на додату вредност. Такође, потребно је 

уписати и номинални износ ПДВ-а. 

Ред. 

бр. 
Опис 

цена 

без ПДВ 
Износ ПДВ 

цена 

са ПДВ 

1. 

Студија о економском 

утицају додатне јавне 

потрошње у пројекте заштите 

животне средине у 

Републици Србији 

   

 

Напомена:   уколико понуђач није обвезник ПДВ, потребно је да достави релевантан 

доказ о томе, као и да прецрта колону „цена са ПДВ “.   

 

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови! Овом понудом прихватамо све 

услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку. 

 

2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:  

 

2.1  аванс у висини од ___________% од  укупно понуђене цене, у оквирном року од 

_________ дана (минимум 7 дана), а по достави средства обезбеђења  за повраћај авансног 

плаћања; (максимални износ аванса је 50% од понуђене цене) преостали износ уговорене 

цене у висини од ___________% од  укупно понуђене, у оквирном року од _________ дана 

(минимум 15 дана) од дана доставе рачуна односно уредно извршених услуга. 
(уколико Понуђач не захтева авансно плаћање тачка 2.1 овог обрасца се не попуњава  

већ је потребно исту прецртати) 

  

2.2 рок плаћања уколико понуђач не захтева аванс у оквирном року од _________ дана 

од дана доставе рачуна односно уредно извршених услуга. 
(уколико Понуђач захтева авансно плаћање тачка 2.2 овог обрасца се не попуњава већ је 

потребно исту прецртати) 

 

3. Рок за извршење услуге: ____________дана од дана потписивања уговора. 
                                              (максимум 150 дана) 

 

4. Рок важења понуде:    ____________________  дана од дана отварања понуде. 
                                              (минимум 45 дана) 

 

 ПОНУЂАЧ 

 - потпис - 

  

НАПОМЕНЕ: 

 - Понуду обавезно попунити на свим празним местима и потписати. У супротном, понуда је 

неприхватљива. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац понуде потписује понуђач из 

групе који је споразумом одређен као носилац посла 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

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: 

 

 

 

1. _______________________________________________, _________________динара 

2. ________________________________________________, ________________динара 

3. _______________________________________________, _________________динара 

4. _______________________________________________,_______________динара 

5. ______________________________________________, _________________динара 

 

У К У П Н О:                                             _________________динара 

 

 

 

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 3 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

______________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача/подизвођача/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 услуга израде студије о економском утицају додатне јавне 

потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици Србији, поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 
Место и датум                                                                           Потпис овлашћеног лица  

 

_________________                                                                      _____________________ 

 
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 4 
 

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 услуга израде студије о економском утицају 

додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици Србији, 

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 примераказа сваког подизвођача 

или члана групе понуђача 
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VI 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Напомене:   

- У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

- Садржина потписаног уговора неће се битно разликовати од садржине модела 

уговора.   

- Понуђачи су обавезни  да потпишу модел уговора. 

- Понуђачи  нису обавезни да га попуњавају. 

- Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише уговор, наручилац ће уговор 

доделити следећем најповољнијем понуђачу и доставити Управи за јавне набавке доказ 

негативне референце понуђача који је одбио да закључи уговор.  

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: __________________ 

Датум:  ................ 2020. године 

Немањина 22-26 

Б е о г р а д 

  

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Уговорне стране: 

 

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

Немањина 22-26, ПИБ 110125138,  матични број: 17907344, које представља министар 

Горан Триван (у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

2. _____________________________________________________, са седиштем у  

__________________, ул. ____________________ бр. ______, порески идентификациони 

број  __________________, матични број ___________________, текући рачун број 

_________________________________ који се води код ___________________________ , 

кога  заступа директор ________________________   (у даљем тексту: Добављач) 
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Остали учесници у заједничкој понуди: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за заступање) 

 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

Подизвођачи: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за заступање) 

 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

 

Уговорне стране сагласно констатују следеће чињенично и правно стање: 

 

1.  Наручилац је,  у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, („Службени 

гласник РС“ број 124/12 и 14/15) спровео отворени поступак јавне набавке (редни број 

1.2.29) у којој је предмет набавке, за који су позив и конкурсна документација објављени 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана __________.2020. 

године. 

 2. Понуђач је доставио самостално/заједничку/са подизвођачем понуду број 

____________________ од _____________ 2020. године (биће преузето из понуде), која у 

потпуности одговара спецификацији/опису предмета јавне набавке из конкурсне 

документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора. 

3.  Наручилац је, дана _____________ 2020. године, донео Одлуку брoj 

_________________ о додели уговора именованом понуђачу, те се овај уговор закључује у 

складу са чл. 112, ст.1 и чл.113. Закона о јавним набавкама. 
 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1 

Предмет јавне набавке обухвата пржање услуга израде студије о економском 

утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици Србији.          

Предметне услуге детаљније су описане у поглављу Предмет јавне наваке и 

Tехничке спецификације, које је саставни део овог уговора.     

 

Члан  2 

 Добављач се обавезује да у току реализације овог уговора поступа у свему у складу 

са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима за ову врсту услуге, као и 

одредбама овог у говора , техничкој спецификацији и понуди.  

 Добављач се обавезује да ће ради ефикасног извршења услуге успоставити 

одговарајућу сарадњу и контакте са овлашћеним лицима Наручиоца, у циљу обезбеђивања 

потребних информација. 
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ЦЕНА 

Члан 3 

Укупна уговорена вредност предметних услуга износи _______________ динара без 

обрачунатог пореза на додату вредност односно__________________ динара са 

обрачунатим порезом на додату вредност. 

           У цену су урачунати сви трошкови Добављача. Промена цена није могућа.     

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4 

Уговорне стране су се сагласиле да ће Наручилац, Добављачу на име аванса 

исплатити износ у висини од ___________% од  укупно понуђене цене у оквирном року 

од _________ дана, а по достави средства обезбеђења  за повраћај авансног плаћања, 

преостали износ уговорене цене у висини од ___________% од  укупно понуђене цене у 

оквирном року од _________ дана од дана доставе рачуна односно уредно извршених 

услуга. 

Добављач је дужан да достави уредно сачињени рачун. Уредно сачињеним рачуном 

сматра се рачун у коме је наведен  број уговора, износ задужења исказан без обрачунатог 

пореза на додату вредност и са обрачунатим порезом на додату вредност уредно 

потписаног од стране овлашћених лица уговорних страна. 

Даном пријема рачуна сматра се дан наведен на заводном печату Наручиоца 

уколико Наручилац нема примедби на достављени рачун. 

 Рачун се доставља Наручиоцу, Одељењу за буџет. 

Напомена: 
 - Уколико изабрани понуђач у прихваћеној понуди наведе да не тражи аванс, став 

1. овог члана биће измењен у складу са понудом Понуђача, и у складу са тим, уговор ће 

бити уподобљен. 

  

Члан 5  

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

буџету Републике Србије за 2020. годину. 

 Сва уговорена потраживања Добављача по основу овог уговора, Наручилац може 

исплатити само до износа расположивог на одговарајућим буџетским апропријацијама. 

Наручилац задржава право да плаћање доспеле обавезе изврши у складу са 

могућностима извршења буџета, имајући у виду расположиве месечне квоте, а Добављач 

је сагласан да извршене услуге буду плаћене у складу са наведеним могућностима. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 
Добављач услуге се обавезује да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења за авансно плаћање, 

преда Наручиоцу бланко соло меницу за авансно плаћање, чији је серијски број наведен у 

меничном овлашћењу, која у доњем десном углу испод наслова трасант, мора бити 



Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.2.29/20 

 

страна 22 од 39 

 

печатом оверена и потписана од стране овлашћеног лица Извршиоца услуге у складу са 

картоном депонованих потписа.  

Добављач услуге се обавезује да, уз меницу, достави менично овлашћење (обавезно 

по моделу датог у конкурсној документацији), копију картона депонованих потписа, 

оверену од стране пословне банке и доказ о регистрацији менице.   

Вредност средства обезбеђења за повраћај аванса утврђује се у износу који 

одговара висини од _____% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, што номинално 

износи __________ динара.  Средство обезбеђења за авансно плаћање важи најмање 10 

дана дуже од рока за коначно извршења свих уговорених обавеза.  Уколико Извршилац 

услуге не обезбеди и не преда Наручиоцу средство обезбеђења за авансно плаћање у 

уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а Наручилац задржава право 

да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.   

 Уколико Добављач не обезбеди и не преда Наручиоцу средство обезбеђења за 

повраћај авансно уплаћених средстава у року из става 1. овог члана, уговор не ступа на 

снагу (одложни услов).  

 Наручилац се обавезује да меницу са меничним овлашћењем на захтев Добављача 

врати најкасније у року од 15 (петнаест дана) по истеку уговора, уколико је у међувремену 

не искористи у складу са одредбама уговора. 

 

Напомена: 
 - Уколико изабрани понуђач у прихваћеној понуди наведе да не тражи аванс, уговор 

неће садржати овај члан а остали чланови уговора ће бити пренумерисани на 

одговарајући начин 

 

Члан 7. 

Добављач је обавезан да,најкасније у року од 5 (пет) радних дана од дана 

обостраног потписивања уговора, достави Наручиоцу средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла.    

Добављач је обавезан да, уз меницу, достави ново менично овлашћење, копију 

картона депонованих потписа, оверену од стране пословне банке Добављача, доказ о 

регистрацији менице.   

Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који 

одговара висини од  10% од укупне вредности уговора исказане без обрачунатог пореза на 

додату вредност у износу од ______________ динара. 

Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од дана 

извршења последње уговорене услуге. 

Наручилац се обавезује да меницу са меничним овлашћењем на захтев Добављача 

врати најкасније у року од 15 (петнаест дана) по истеку уговора, уколико је у међувремену 

не искористи у складу са одредбама уговора.  

Уколико  понуђач коме је додељен уговор не обезбеди и не преда наручиоцу 

средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на 

снагу (одложни услов). 
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члaн 8. 

Добављач је обавезан да Наручиоцу једном месечно доставља уредно сачињене, 

потписане и печатом оверене извештаје о извршеним предметним услугама у месецу за 

који се извештај доставља, с тим да тај извештај потписује лице одређено од стране 

Наручиоца за праћење уговора, односно лице за комуникацију са Добављачем, чиме 

потврђује сагласност са наводима из извештаја. 

Потписивање извештаја из става 1 представља услов за плаћање. 

 

Члaн 9. 

               Добављач се обавезује да извршава предметни посао стручно и квалитетно, 

поступајући у свему према налозима Наручиоца.  

               Уколико Добављач предметни посао не изврши односно уколико га изврши 

неквалитетно или не поступи у свему према налозима Наручиоца, дужан је да указане 

недостатке и отклони у складу са прихваћеним условима из Одељка II конкурсне 

документације. 

 Добављач је у обавези да овлашћеном лицу Наручиоца, омогући увид у 

реализацију услуге, у било ком моменту док реализација уговора траје, што подразумева 

стављање на располагање свих потребних информација, документације и образложења у 

вези са услугом. 

 Ако Добављач касни са испуњењем уговорних обавеза, дужан је да у писаној 

форми о томе обавести Наручиоца и детаљно наведе разлоге и планирани период 

кашњења. 

 

Члaн 10.  

Наручилац је овлашћен да материјал који је сачињен у складу са одредбама овог 

уговора користи без било каквих временских и територијалних ограничења, сходно својим 

потребама. 

             Добављач се обавезује да ради наведеног, материјал који је архивирао, на захтев 

Наручиоца учини доступним и исти достави Наручиоцу у року не дужем од 24 сата од 

тренутка пријема захтева.   

 

Члан 11. 

Наручилац је обавезан да: 

1. одговори на питања постављена Добављача у вези предмета овог Уговора и 

начина извршења у складу са одредбама овог уговора, 

2. достави Добављачу примедбе на пружене услуге, 

3. одобри сачињени и достављени материјал уколико је исти сачињен у свему 

према захтевима наручиоца, 

4. изврши плаћање у складу са одредбама уговора. 

 

Члaн 12. 

Добављач је обавезан  дa: 

1. придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза. Рок за 

извршење предметних услуга је ________ дана од дана закључења уговора (биће 

преузето из понуде Понуђача) 

2. пре израде материјала, Наручиоцу достави на одобрење,   
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3.  благовремено одговори на примедбе Наручиоца у вези пружених услуга. 

 

 

 

 

ПОСЕБНА ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА 

Члан 13. 

Добављач је обавезан да, у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним 

набавкама, без одлагања 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 и да је документује на начин прописан Законом. 

 

 

ОДГОВОРНОСТ 

Члан 14. 

Добављач је одговоран за квалитет сваке појединачне пружене услуге и сноси 

обавезу накнаде штете која наступи због евентуално  неадекватно пружене услуге. 

 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 15. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе 

уговорне стране и закључује се на одређено време, у складу са роком извршења предмета 

јавне набавке. 

Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности уговора под 

следећим, кумулативно постављеним, условима: 

 а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности 

уговора; 

 б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје 

расположива средства на конту са кога се набавка финансира,  сходно Закону о буџету за 

2020. годину и финансијском плану Наручиоца; 

 

или 

 -продужење трајања уговора, искључиво уколико то дозвољавају позитивни 

прописи и искључиво уколико, у тренутку потписивања анекса уговора којим се његово 

трајање продужава, нису утрошена расположива средства прецизирана као  укупна 

вредност уговора односно постоје законски основи за  увећање укупне вредности уговора. 

 в) измене рокова извршења у случају да нису проузроковани од стране Добављача 

већ искључиво због оправданих разлога од стране Наручиоца, више силе, ванредне 

ситуације и других услова који нису могли бити предвиђени у моменту покретања јавне 

набавке односно закључења предметног уговора. 

 

 Евентуалне измене уговора вршиће се на основу образложеног Извештаја лица које 

је задужено за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе o 

расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора  (члан 115. ЗЈН), након 

чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора. 

 Уколико се стекну напред наведени услови, Добављач је обавезан да се одазове 

позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора. 



Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.2.29/20 

 

страна 25 од 39 

 

 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

Члaн  16. 

          Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог  уговора 

вршиће се преко контакт особа, у писаној форми и то електронском поштом, на 

електронске адресе контакт особа. Комуникација се може обављати и редовном поштом 

или путем факса. 

 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене 

писана обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних 

телефона, бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се 

остварује комуникација у вези примене одредби овог уговора.  

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

евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт 

телефона/телефакса.   

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 17. 

 Уговор се може споразумно и једнострано раскинути.  

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

У случају једностраног раскида Уговора, свака уговорна страна може другој 

уговорној страни доставити писано обавештења о раскиду Уговора уз поштовање отказног 

рока од 15 (петнаест) дана, с тим да се наведени рок рачуна од дана пријема писаног 

обавештења.   

             Наручилац  задржава право да једнострано раскине овај Уговор уз достављање 

писаног обавештења, нарочито уколико дође до смањења буџетских средства 

расположивих у тренутку закључења овог уговора односно уколико буџетска средства, 

расположива за предметне услуге у току буџетске године, не буду довољна за реализацију 

уговора. 

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без посебног 

образложења уз поштовање отказног рока од 15 дана од дана пријема писаног 

обавештења. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Члан 18.  

 Саставни делови овог Уговора су: 

 1. понуда Добављача број _____________ од ____. _____. 2020. године,  (заведено 

код Наручиоца под бројем  __________________ од _________ 2020. године), 

2. конкурсна документација за јавну набавку број ____________ у којој су 

садржани Спецификација предмета јавне набавке. 

 

Члан 19 

 Уговор се закључује даном потписа од стране уговорних страна, а ступа на снагу  

даном предаје средства обезбеђења  из члана 6  овог Уговора.   
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 Све измене и допуне овог Уговора врше се у писаној форми, закључењем 

одговарајућег анекса. 

 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. 

 

 

 

Члан 20 

 Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем 

одредби уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и  садржаја изјава и 

других доказа које је Добављач доставио уз своју понуду. 

 Уколико уговорне стране не постигну  споразумно решење, спор ће решавати  

стварно надлежан суд у Београду.   

 

 

Члан 21 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по  2 (два) примерка. 

 

 

 

             ЗА ДОБАВЉАЧА                                                      ЗА МИНИСТАРСТВО  

     ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК                                                           МИНИСТАР 

 

  __________________________                                       ________________________ 

                                                                                                            Горан Триван 

 

 

 

 

Остали учесници у заједничкој понуди: 

 

1.___________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________ 
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VII 

МЕНИЧНЕ ИЗЈАВЕ 

ОБРАЗАЦ 1  

МЕНИЧНА ИЗЈАВА  

(Гаранција за повраћај авансно уплаћених средстава) 

 

_________________________________________________ 

Назив правног лица (у даљем тексту: Понуђач) 

 

_________________________________________________ 

Адреса седишта, број поште и место 

Матични број:____________________________________ 

ПИБ:____________________________________________ 

Текући рачун:____________________________________ 

Код банке________________________________________ 

 

у _____________________, дана_______________ 2020. године 

 

На име средства обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава по основу Уговора 

број ____________ од __________ 2020. године, у поступку јавне набавке за доделу 

уговора о набавци услуга израде студије о економском утицају додатне јавне 

потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици Србији за потребе 

Министарства заштите животне средине Републике Србије, Београд, Немањина 22-26 (у 

даљем тексту: Министарство), у прилогу вам достављамо 1 (једну) меницу 

бр._______________________ (обавезно уписати број менице). 

 

 Овом изјавом овлашћујемо Министарство да меницу из претходног става ове изјаве 

може попунити ради наплате својих доспелих потраживања у складу са одредбама 

Уговора, уписом износа од ______________динара који одговара висини уплаћеног аванса, 

као меницу „по виђењу“, са клаузулом „без протеста“ и уписом датума издавања менице 

на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање менице према потребама 

Министарства и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате у случајевима 

предвиђеним уговором. 

  

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 

Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија је копија, са овером пословне 

банке  Понуђача, приложена уз ову изјаву.  Средство обезбеђења за авансно плаћање важи 

најмање 10 дана дуже од рока за коначно извршења свих уговорених обавеза.  

 

  

 

 ПОНУЂАЧ 

 М.П. - потпис - 

   

Напомене:    

1. Меничну изјаву попунити на свим предвиђеним местима (осим датума уговора), потписати и оверити 

печетом понуђача. 

2. Обазно уписати број менице и менични износ. 

3. Обавезно доставити копију картона депонованих потписа 
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ОБРАЗАЦ  2 

  МЕНИЧНА ИЗЈАВА 

(Гаранција за добро извршење посла) 

 

_________________________________________________ 

Назив правног лица (у даљем тексту: Понуђач) 

_________________________________________________ 

Адреса седишта, број поште и место 

Матични број:____________________________________ 

ПИБ:____________________________________________ 

Текући рачун:____________________________________ 

Код банке________________________________________ 

 

у _____________________, дана_______________ 2020. године 

 

 На име средства обезбеђења за добро извршење посла, по основу Уговора број 

_________ од __________ 2020. године, додељеног у поступку јавне набавке за доделу 

уговора о набавци услуга израде студије о економском утицају додатне јавне 

потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици Србији за потребе 

Министарства заштите животне средине Републике Србије, Београд, Немањина 22-26 (у 

даљем тексту: Министарство), у прилогу вам достављамо 1 (једну) меницу  

 

број __________________  (обавезно уписати број менице). 

 

 Овом изјавом овлашћујемо Министарство да меницу из претходног става ове изјаве 

може попунити ради наплате својих доспелих потраживања у случају неизвршавања 

обавеза у складу са уговором, уписом износа који одговара висини од 10% од укупне 

вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност, што номинално 

износи____________динара као менице „по виђењу“, са клаузулом „без протеста“, са 

уписом датума издавања менице на дан њеног попуњавања, извршити домицилирање 

менице према потребама Министарства и овако попуњену меницу активирати ради њене 

наплате. 

 Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 

Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером пословне 

банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистрацији менице са оригиналном овером 

пословне банке,  прилаже уз ову изјаву. 

Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од дана 

извршења последње уговорене услуге. 

      

  ПОНУЂАЧ 

 М.П. - потпис - 

   

Напомене: 

1. Меничну изјаву попунити на свим предвиђеним местима (осим датума уговора), потписати 

и оверити печатом понуђача. 

2. Обазно уписати број менице и менични износ. 

3. Обавезно доставити  копију картона депонованих потписа.  
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VIII 

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 даиста буде примљена 

од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затворенојковерти или 

кутији,затворене на начин да се приликом отварања понуде може сасигурношћу утврдити 

да се први путотвара. 

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 „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ - Јавна набавка услуга израде студије о 

економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у 

Републици Србији, ЈН број 1.2.29/20“. 

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

особе за контакт. 

 Понуде треба да стигну на горе наведену адресу Наручиоца најкасније до 14,00 

часова дана 29.07.2020.године. 

 

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

понуду 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 – Услуга израде студије о 

економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у 

Републици Србији, број 1.2.29/20 - не отварати“ 

Наведени допис ће бити оверен од стране службеника писарнице и служиће подносиоцу 

понуде као потврда о пријему понуде. 

 

Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца најкасније 

до 02.06.2020. године до 14,30 часова, 05.08.2020. године до 14,30 часова на адресу 

Омладинских бригада1, Нови Београд.  

Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратитипонуђачимасве 

неблаговремено поднете понуде, неотворене и са назнаком да суподнете 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 ће се обавити истог дана након истека рока за достављање 

понуда, односно дана 29.07.2020. године у 15,00 часова, 05.08.2020. године у 15,00 

часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских 



Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.2.29/20 

 

страна 30 од 39 

 

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 и потпис 

одговорног лица Понуђача. 

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 уцелину 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, потписују и оверавају, 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 услуга израде 

студије о економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне 

средине у Републици Србији, бр. 1.2.29/20 -НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Уколико се наведено предаје лично на писарници Републичких органа, обавезно је 

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 измену (односно допуну, односно измену и допуну, односно 
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опозив) понуде за јавну набавку – Услуга израде студије о економском утицају 

додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици Србији, 

број 1.2.29/20 - не отварати“ 

Наведени допис ће бити оверен од стране службеника писарнице и служиће подносиоцу 

као потврда о пријему измене (односно допуне, односно измене и допуне, односно опозив) 

понуде.  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив, бројтелефона 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: 

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.  
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7. Заједничка понуда према члану 81. ЗЈН 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, 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. 

 

8. Захтеви наручиоца у погледу начина и услова плаћања, рока и начина извршења 

набавкеи рока важења понуде 
 Посебни захтеви наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост 

понуде односе се на:   

8.1. Рок важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. 

У случају навођења краћег рока, понуда ће бити одбијена због битног недостатка 

понуде. (Нуди се уписивањем на одговарајуће место у Обрасцу финасијске понуде.)   

 

8.2. Рок, начин и услови плаћања 

Наручилац дозвољава могућност авансне исплате дела цене  и то до висине од 

највише 50% од укупно уговорене цене, при чему авансну уплату обавезно прати меница 

као средство финансијског обезбеђења за   авансно плаћање. Наручилац неће прихватити 

понуду понуђача који у својој понуди наведе да тражи аванс преко 50% од укупно 

понуђене цене. 

(Захтев за авансну уплату дела цене наводи сеуписивањем на одговарајуће  место у 

Обрасцу финасијске понуде). 

Плаћање аванса врши се на основу авансног рачуна, а по достави средства 

обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава. 

Плаћање (преосталог дела) уговорене цене вршиће се након уредно сачињеног 

рачуна односно уредно извршене услуге, у оквирном року који не може бити краћи од 15 

нити дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна. (Нуди се уписивањем на 

одговарајуће место у Обрасцу финансијске понуде)  

 

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. 
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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 

 

 10.1  Средство обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава 

Средство обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава је бланко соло 

меница саодговарајућим меничним овлашћењем и доказом о регистрацији менице. 

Понуђач који својом понудом тражи авансно плаћање је дужан да уз понуду достави  

попуњено, од стране овлашћеног лица понуђача потписано  и печатом оверено 

одговарајуће менично овлашћење, које потписује лице чији су подаци и начин 

потписивања садржани у картону депонованих потписа.   

Текст меничног овлашћења за повраћај авансно уплаћених средстава садржан је у 

Обрасцу 1 који се налази у поглављу VII конкурсне документације. Образац меничног 

овлашћења је потребно попунити уношењем свих тражених података (подаци о понуђачу,  

број менице, номинални износ и осталих података које је Наручилац оставио непопуњене 

у обрасцу меничне изјаве),  с тим да се податак о датуму уговора не попуњава. 

 

 Уколико понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци,  дужан је да,  најдоцније у 

року од 5 радних дана од дана потписивања уговора, на име средства финансијског 

обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава, преда наручиоцу: 

1.бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од 

стране овлашћеног лица понуђача  у складу са картоном депонованих потписа и оверену 

печатом,   

2. ново менично овлашћење,   

3.доказ о регистрацији менице и меничног овлашћења,   

4. копију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне банке 

понуђача, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, која не може 

бити старија од 15 дана пре потписивања уговора.  

 

Средство обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средства престаје да важи 

наредног дана од дана потписивања  Извештаја о извршењу.  

 Вредност средства обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава једнака 

је  износу траженог/уговореног аванса. 

 Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за  

повраћај аванасно уплаћених средстава у назначеном року, уговор не ступа на снагу 

(одложни услов). У том случају, Наручилац ће обавестити Управу за јавне набавке да су се 

стекли услови за добијање негативне референце. 

 

 10.2. Средство обезбеђења за добро извршење посла 

Средство обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са  

одговарајућим меничним овлашћењем и доказом о регистрацији менице.   

 Сви понуђачису обавезни да уз понуду доставе попуњено, од стране овлашћеног 

лица понуђача потписано  и печатом оверено одговарајуће менично овлашћење, као 

икопију картона депонованих потписа. 
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 Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин 

потписивања садржани у  картону депонованих потписа. 

Текст меничног овлашћења за добро извршење посла садржан је уОбрасцу 2који се 

налази у одељку VII конкурсне документације. Образац меничног овлашћења је потребно 

попунити уношењем свих тражених података (подаци о понуђачу,  број менице, 

номинални износ и осталих података које је Наручилац оставио непопуњене у обрасцу 

меничне изјаве),  с тим да се податак о датуму уговора не попуњава. 

У супротном, понуда ће бити одбијена због битног недостатка из члана 106, став 1, 

тачка 3. ЗЈН. 

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач 

који је у Споразуму одређен као понуђач  који ће у име групе понуђача дати средство 

обезбеђења (погледати тачку 7. овог Упутства). 

 

 Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци (добављач) обавезан је да, у 

уговореном року, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда 

наручиоцу: 

 1.бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од 

стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену 

печатом,   

 2. ново менично овлашћење,   

 3.доказ о регистрацији менице, 

    4. копију картона депонованих потписа,са оригиналном овером од стране 

пословне банке понуђача, која не може бити старија од 15 дана пре доставе односно 

објаве позива за учешће у јавној набавци.  

  

 Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од дана 

последње извршене услуге.  

Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла утврђује се у износу који 

одговара висини од 10% од укупне (максималне)  вредности уговора без обрачунатог 

пореза на додату вредност.  

 Уколико понуђач коме је додељен уговор не обезбеди и не преда наручиоцу 

средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на 

снагу (одложни услов).  

 

 Неискоришћена средства финансијског обезбеђења биће враћена понуђачу 

лично, уз достављено овлашћење за повраћај/преузимање менице или, на захтев понуђача, 

путем поште у ком случају Наручилац мора меницу поништити.  

 

11. Независна понуда 

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери Образацо 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, потпише и овери Oбразац трошкова припремања 

понуде који је саставни део 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 складуса 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 јавнимнабавкама- Образац5. 

 

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 припремањемпонуде 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуниконкурсну 

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

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

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање данапре 

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 саприпремањем 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 наПорталу 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 о набавци услуга 

израде студије о економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне 

средине у Републици Србији, бр.1.2.29/20, електронском поштом на e-mail: 

anita.simic@ekologija.gov.rs.  

Комуникација телефоном није дозвољена. 

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. Коришћењепатентаи одговорностза повредузаштићених праваинтелектуалне 

својинетрећих лица 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. 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: 

mailto:anita.simic@ekologija.gov.rs
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Републичка комисија). Радно време наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 

часова. 

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

mail: anita.simic@ekologija.gov.rs 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 
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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 на основу члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(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 

1.2.29/20; 

(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.   

 

19. Oбустава поступка 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису 

испуњениуслови за доделу уговора у смислу одредби ЗЈН. 

Наручилац задржава право да, у случају постојања објективних разлога који му 

нису били познати нити су се могли предвидети у време покретања јавне набавке, а који 

доводе до онемогућавања окончања започетог поступка односно услед којих је престала 

потреба за предметном јавном набавком, одустане од исте и донесе одлуку о обустави 

поступка.  

 Одлуку o обустави поступка наручилац доноси у писаној форми, и истовремено 

објављује обавештење о обустави поступка на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници, у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама и 

Прилогом 3К. 

 

20. Измене током трајања уговора - члан 115. ЗЈН: 

Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности уговора под 

следећим, кумулативно постављеним, условима: 

 а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности 

уговора; 
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 б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје 

расположива средства на конту са кога се набавка финансира,  сходно Закону о буџету за 

2020. годину и финансијском плану Наручиоца; 

 

или 

 -продужење трајања уговора, искључиво уколико то дозвољавају позитивни 

прописи и искључиво уколико, у тренутку потписивања анекса уговора којим се његово 

трајање продужава, нису утрошења расположива средства прецизирана као максимална 

вредност уговора односно постоје законски основи за  увећање укупне вредности уговора. 

 в) измене рокова извршења у случају да нису проузроковани од стране Добављача 

већ изкључиво због оправданих разлога од стране Наручиоца, више силе, ванредне 

ситуације и других услова који нису могли бити предвиђени у моменту покретања јавне 

набавке односно закључења предметног уговора. 

 

 Евентуално измене уговора вршиће се на основу образложеног захтева лица која су 

задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе o 

расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора  (члан 115. ЗЈН), након 

чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора. 

 Уколико се стекну напред наведени услови, Добављач је обавезан да се одазове 

позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора. 

 


