
ГРАД НИШ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

 

 
 

 
 

      

 

    КОНКУРСНА  

     ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

 

 
 На основу члана 61, у вези 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС“ бр. 86/15), Oдлуке Градске управе Града Ниша – Секретаријата за заштиту 

животне средине, број: 2/6-1/2020-14 од 09.03.2020.године, о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности, Решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за заштиту 

животне средине, број: 2/6-2/2020-14 од 09.03.2020.године о одређивању комисије за 

предметну јавну набавку,  сачињена је конкурсна документација за отворени поступак  јавне  

набавке услуга уклањања радиоактивних громобрана на територији Града Ниша,  
 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-1/20У/2020-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Рок за подношење понуда 07.05.2020. године до 12
00

 часова 

Јавно отварање понуда 07.05.2020 године у 13
00

 часова 

 

У Нишу, марта месеца 2020. године 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
  

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

 Образац број 1 3 

I Општи подаци о јавнoj набавци 4 

II 
Подаци о предмету јавне набавке  

Критеријум за доделу уговора 
4 

III Упутство понуђачима како да сачине понуду 5 

IV 

Услови из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама које понуђач 

мора да испуни и упутство о начину како се доказује испуњеност 

тих услова 

15 

V Образац понуде 19 

VI Модел уговора 22 

VII Техничкa спецификацијa 26 

VIII Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 28 

IX Образац трошкова припреме понуде 29 

X Образац изјаве о независној понуди 30 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама 
31 

XII Oвлашћење представника понуђача 33 

XIII Mенично овлашћење 34 

 

Укупан број страна конкурсне документације износи 34. 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  1 
 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив:____________________________________________________________ 

Адреса седишта: __________________________________________________ 

Контакт особа:____________________________________________________ 

Телефон/телефакс:_________________________________________________ 

email:____________________________________________________________ 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЛУЖБА ЗА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Ул.Николе Пашића бр.28, 18000 НИШ 

(канцеларија бр. 202, на другом спрату) 

 

 

 

ПОНУДА 
 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА АГЛОМЕРАЦИЈЕ НИШ 
 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ   404-1/20У/2020-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н Е   О Т В А Р А Т И ! 

 
Датум и сат подношења:                                         Редни број подношења: 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу: 
Наручилац: ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА  ГРАДА  НИША  

                

Адреса: Ул. Николе Пашића  бр. 24. 

Интернет страница: www.ni.rs 
 

2. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке бр. 404-1/20У/2020-28 је услуга израде плана квалитета ваздуха 

агломерације Ниш, у свему према спецификацији садржаној у конкурсној документацији ). 

Ознака из општег речника: 90712000 – еколошко планирање. 
 

3. Врста поступка: 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о 

јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки и Законом 

о облигационим односима. 
 

4. Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о пружању услуга. 

 

5. Достава понуде: 
 Понуда се сматра благовременом ако је достављена, непосредно или путем поште, на 

адресу: ГРАДСКА УПРАВА – СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, Ниш, Ул. Николе Пашића 

бр.28, други спрат, канцеларија 202, најкасније до 07.05.2020. године до 12
00 

сати. 
 

6. Отварање понуда: 
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде, по 

истеку рока за достављење понуда– 07.05.2020.године у 13
00

 сати, у објекту Града Ниша, Ул. 

Николе Пашића бр.28. 
 

7. Лице за контакт: дипл.економиста Мирослав Докман, службеник за јавне набавке, из 

Градске управе Града Ниша - Службе за јавне набавке. 

Адреса електронске поште: јavne.nabavke@gu.ni.rs. 

 
 

II    КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Врста критеријума за доделу уговора 

 Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  

Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом. 

         У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, 

уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у поднетој понуди, понудио краћи рок 

пружања предметних услуга. 
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III    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде 

плана квалитета ваздуха агломерације Ниш, јавна набавка брoj 404-1/20У/2020-28, објављен је 

дана 27.04.2020.године на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и званичноj интернет 

страници Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/. 
 

Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи: 

а) Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. и чл. 76. Закона о 

јавним набавкама таксативно наведене и описане у делу IV конкурсне документације – 

Услови из чл. 75. ичл. 76. Закона о јавним набавкама, које понуђач мора да испуни и 

Упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова;  

б) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама - 

попуњен, печатом оверен и потписан; 

в) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан; 

г Средства обезбеђења: 

* за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев 

за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 

истог од стране пословне банке (оригинал или копија), оригинал меничног овлашћења 

(попуњеног, печатом овереног и потписаног) и копију картона депонованих потписа; 

д) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан; 

ђ) Техничку спецификацију услуга - попуњену, печатом оверену и потписану; 

е) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - попуњен, 

печатом оверен и потписан; 

ж) Образац изјаве о независној понуди - попуњен, печатом оверен и потписан; 

з) Споразум, само у случају да заједничку понуду подноси група понуђача, којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне 

набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства; 

и) Изјаву, само у случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

коју ће сам да изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде, а у којој ће износ 

царине и дажбина да искаже одвојено у динарима.  

ј) Понуђач може да, у оквиру понуде, достави и Образац трошкова припреме понуде – 

попуњен, печатом оверен и потписан, за трошкове израде узорка или модела, ако су израђени 

у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 

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

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади напред наведене трошкове. 

ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СНОСИ ИСКЉУЧИВО 

ПОНУЂАЧ И НЕ МОЖЕ ТРАЖИТИ ОД НАРУЧИОЦА НАКНАДУ ТИХ ТРОШКОВА. 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 

 

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

 Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику 

на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне 

набавке.  

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуда се сматра благовременом ако је достављена и извршен њен пријем, 

непосредно или путем поште, на адресу: ГРАДСКА УПРАВА – СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ, Ниш, Ул. Николе Пашића бр.28, други спрат, канцеларија бр.202, најкасније до 

07.05.2020. године до 12
00 

сати. 
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Јавно отварање понуда одржаће се по истеку рока за достављење понуда, дана 

07.05.2020.године с почетком у 13
00

 сати на адресу Ул. Николе Пашића бр.28, Ниш. 

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац који је саставни део Конкурсне 

документације (стр. 4) или сам уписује све податке који су наведени на њему, на напред 

наведену адресу, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.  

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за 

неадекватно достављење понуде. 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда поднета непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком 

која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

 У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је 

назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих 

понуђача из групе понуђача. 

 Понуђач је дужан да обрасце из конкурсне документације попуни читко, оловком која 

не може бити графитна, као и део конкурсне документације, Техничку спецификацију - 

Предмер радова, у коју ће сваку јединичну цену и производ истих да упише посебно за сваку 

позицију у наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир на месту 

предвиђеним за то.  

 Пожељно је да понуђач повеже, запечати понуду (воском или на други одговарајући 

начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати, замењивати или 

одстрањивати и исту у затвореној коверти  или кутији благовремено достави Наручиоцу. 

Средство обезбеђења и уз њу сву обавезну пратећу документацију пожељно је 

ставити у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом траженом документацијом.   
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке.  

Меница и Писмо о намерама банке не смеју бити перфорирани. 
 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛ. 87. 

СТ. 6. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

У року одређеном за подношење понуда 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 понуђач је дужан да назначи на коверти или на 

кутији, са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa 

или опозив понудеса назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење 

понуде, исте достави на адресу на коју је доставио понуду. 

 „Измена понуде за јавну набавку бр.404-1/20У/2020-28- „НЕ ОТВАРАТИ“,“или 

„Допуна понуде за јавну набавку бр. 404-1/20У/2020-28- „НЕ ОТВАРАТИ“, или 

„Опозив понудеза јавну набавку бр. 404-1/20У/2020-28- „НЕ ОТВАРАТИ“,  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр.404-1/20У/2020-28 „НЕ 

ОТВАРАТИ“,  
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. 

Услучају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој 

понуди.  

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

понуду.    
 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач 

наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 

подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА 

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу дужан је да у 

делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕи МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и 

седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 

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

да достави обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом. 

У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и 

подизвођач су дужни да у склопу понуде приложe акт којим ће бити дефинисана поступања 

наручиоца у наведеном случају. 

Уколико Уговор о извођењу радова буде закључен између наручиоца и понуђача који 

ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, тај подизвођач биће наведен у 

Уговору. 

 Изабрани понуђач, односно Извођач, не може ангажовати као подизвођача лице које 

није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро 

извршење посла и раскинути уговор. 

 Понуђач, oдносно Извођач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

За сваког подизвођача доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. 

ЗЈН, на начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује 

испуњеност тих услова и то од ред.бр.1, 2, 3 и 4. Додатни услове из чл. 76. Закона о јавним 

набавкама под ред. бр. 5 и 6 понуђач и подизвођач испуњавају заједно. 
 

Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. Закона 

о јавнм набавкама потписује, печатомоверава подизвођач/и, а доставља понуђач. 
 

7. ЗАЈЕДНИЧКАПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ 

ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све учеснике у заједничкој понуди. 

 За сваког учесника у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености обавезних 

услова из чл.75.Закона о јавним набавкама, на начин предвиђен у делу конкурсне 

документације IV Услови из чл.75. и 76. Закона о јавним набавгкама које понуђач мора да 

испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова и то пoд ред. бр.1, 

2, 3 и4.   
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Додатне услове из чл. 76. Закона о јавним набавкама под ред. бр. 5 и 6 учесници у 

заједничкој понуди испуњавају заједно. 

Попуњен ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

Закона о јавним набавакма потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених 

конкурсном документацијом, је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који садржи податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

 Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно премана 

ручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

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

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга 

подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора  о 

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ГАРАНТНОГ РОКА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

 8.1. Начин и рок плаћања 
 

  Уговорену цену за предметну услугу Наручилац ће исплатити Пружаоцу услуга у 

складу са динамиком израде Плана квалитета ваздуха агломерације Ниш, у року не дужем од 

45 (четрдесетпет) дана, у случају да предметне усуге пружа привредни субјекат, односно у 

року не дужем од 60 (шездесет) дана, у случају да предметне усуге пружа субјекат јавног 

сектора, уплатама на текући рачун изабраног понуђача – Пружаоца услуга, и то: 

- 40% уговорене цене након достављања првог периодичног извештаја дефинисаног 

спецификацијом услуга са свом неопходном пратећом документацијом и фактуром са 

тачно наведеним називом пружених услуга; 

- 40% уговорене цене након достављања другог периодичног извештаја дефинисаног 

спецификацијом услуга са свом неопходном пратећом документацијом и фактуром са 

тачно наведеним називом пружених услуга и 

- 20% уговорене цене након достављања завршног извештаја, Плана квалитета ваздуха 

и добијања сагласности надлежног министарства на исти. 
 

 8.2. Рок пружања услуга 
 

 Рок за пружање предметних услуга је 180 дана од дана закључења уговора. 
 

8.3. Рок важења понуде 
 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 

продужење рока важења понуде не може мењати понуду.  
 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА  

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

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

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац може поступити у 

складу са чл. 92. ЗЈН, односно може да затражи образложење свих њених саставних делова 

које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 
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10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
 

10.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ: 

* као средство обезбеђења за озбиљност понуде 1 (једну) бланко соло меницу, захтев 

за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте 

од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано 

менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста 

не сме бити перфорирана.  

 Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ 

од 10% укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и 

трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у 

њему је предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико понуђач: 

-  након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

-  коме је додељен уговор благовремено не закључи уговор о пружању предметних 

услуга; 

-  коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не достави 

наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из 

конкурсне документације; 
 

10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ 

НАРУЧИОЦУ: 
 

*  као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, до тренутка 

закључења уговора, 1 (jедну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, 

попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих 

потписа.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста 

не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

10% вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста 

и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, 

у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица 

овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код 

Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

 Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање  месец дана дуже од рока за 

коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок 

важења меничног овлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се 

продужи. 

Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених обавеза и рокова извршења 

посла, Наручилац ће реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ. 
 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

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

горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом 

су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 

лица понуђача.  

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени 

као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са Законом, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди;  

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда.  

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

понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно 

члану 14. Закона о јавним набавкама. 
 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

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

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће 

на адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима - ЈН бр. 404-1/20У/2020-28''. 
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, објави одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

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

Закона о јавним набавкама. 
 

 
 

 

 
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача (чл. 93. Закона о јавним набавкама). Уколико наручилац оцени да су 

потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи 

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

код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

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

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 

од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 

која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарјућом, односно прихватљивом, 

осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

 

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке 

поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН или учинио повреду конкуренције или 

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 

о извођењу радова након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе и средства 

обезбеђења на шта се у понуди обавезао и у случају да понуђач није испуњавао своје обавезе 

по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 

јавне набавке и уколико поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог 

надлежног органа, а која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 
 

16.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

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

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

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).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно писаним путем или 

препорученом пошиљком са повратницом или електронском поштом на e-mail 

javne.nabavke@gu.ni.rs или факсом на број 018/540-523. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

најкасније у року од 2 (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 
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наручиоца најкасније 3 (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. Закона 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 Oдлуке о додели уговора из члана 108. Закона или Oдлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члaна 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

(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 задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. Закона. 

У складу са чланом 151. став 1. Закона, 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. Закона; 

7) потпис подносиоца.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 

за заштиту права. 

Такса за захтев за заштиту права поднетог у предметном поступку јавне набавке 

износи 60.000 динара, без обзира на то: 

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или после 

истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 

- колика је процењена вредност јавне набавке; 

- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.   

Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 1. тачка 1) Закона 

("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у износу од 60.000 динара, у складу 

са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије 

за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-

uplati-republicke-administrativne-takse.html). 

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

 

 

 
 

17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 Уговор о пружању услуга, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен 

понуђачу коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. 
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Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти  потпише,овери и достави 

наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема уговора, потписаног од стране наручиоца. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона о јавним набавкама. 

18. ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

У складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама постоји могућност измене уговора о 

јавној набавци, тако што се укупна уговорена вредност услуга не може повећати за више од 

5% првобитно уговорене вредности услуга.  

У складу са чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, могућност измене уговора о 

јавној набавци постоји и у случају измене прописа који регулишу област која је предмет 

уговора. 
 

19. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

Сходно чл. 106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

20. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 
  

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 тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави 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 5 (пет) дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен 

законом или конкурсном документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет 

страницу на којој су исти подаци јавно доступни. Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном 

документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не морају да достављају доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, јер је јавно доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs). 

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

регистре не морају да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) 

и 4) Закона о јавним набавкама (Извод из регистра агенције за привредне регистре, Потврде 

надлежног суда, односно надлежне полицијске управе, да понуђач односно, његов законски 

заступник, нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) Закона о 

јавним набавкама и Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно 

социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације) сходно чл. 78. Закона о јавним набавкама. 
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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. 

 

21. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

  Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне 

документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе 

понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је понуду 

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

22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне 

документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе 

понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје 

понуде поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности на снази у време подношења понуде. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75.  И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Ч
л

. 
7

5
. 
с

т
. 
1

. 
З

Ј
Н

 

1. 
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО 

УПИСАН 

У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР 

2. 

ДА ПОНУЂАЧ КАО И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИКНИЈЕ ОСУЂИВАН 

ЗА НЕКО ОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ 

КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ЗА КРИВИЧНА  ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, 

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КРИВИЧНО ДЕЛО 

ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ 

3. 

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ 

ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС ИЛИ СТРАНЕ 

ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ 

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О 

ИЗМИРЕЊУ СВИХ ДОСПЕЛИХ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСА И ДРУГИХ 

ЈАВНИХ ДАЖБИНА, ЧИЈИ ЈЕ ОБВЕЗНИК, У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ 

ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА 

СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ, ШТО ЗНАЧИ НЕ САМО НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГДЕ ИМА РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ, ВЕЋ И УКОЛИКО 

ИМА ОБАВЕЗУ ИЗМИРЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ЈАВНИХ ДАЖБИНА И ПРЕМА 

ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СХОДНО ЗАКОНУ О 

ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Ч
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7

5
. 
с

т
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2
. 
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4. 

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО 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. 

 

Ч
л

. 
7

6
. 

с
т
. 
2

 З
Ј
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5. 

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ, ТОКОМ 2016, 2017, 2018, 2019 И 2020.ГОДИНЕ ДО ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, РЕАЛИЗОВАО 

ИЛИ ДА У ПОСТУПКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМА НАЈМАЊЕ: 

1) 1(ЈЕДАН) НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ У ОБЛАСТИ 

МОНИТОРИНГА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИЛИ 

2) 1 (ЈЕДАН) ПЛАН УПРАВЉАЊА, АКЦИОНИ ПЛАН ИЛИ РЕГИСТАР, 

КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: ДОКУМЕНТОВАЊЕ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА, 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИНАСНОСТ У 

ГРАДОВИМА, ИЛИ 

3) 1 (ЈЕДНУ) СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ. 

(ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ) 

6. 

ДА ПОНУЂАЧ У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ ИЛИ ПО УГОВОРУ О АНГАЖОВАЊУ ИМА НАЈМАЊЕ 5 (ПЕТ) 

ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА, ИЗ ОБРАЗОВНО-НАУЧНОГ 

ПОЉА: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА И/ИЛИ ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА И/ИЛИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА, ОД КОЈИХ 

НАЈМАЊЕ 2 (ДВА) ЛИЦА СА ЗВАЊЕМ ДОКТОРА НАУКА. 

(КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ) 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

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

обавезне условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама. 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1.  Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1. Закона о јавнм набавкама: да је понуђач регистрован 

код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда, са свим евентуалним изменама, односно допунама које садрже 

важеће податке о истима.  
 

2.  Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2. Закона о јавним набавкама: да понуђач и његов 

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре. 
 

Правна лица као доказ достављају: 
 

1. извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривично дело 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 

3. извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела  против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. Захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта. 

Предузетници и физичка лица као доказ достављају:  

Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова којим се потврђује 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. 

Напомена:Сви наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда.  
 

3.  Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4. Закона о јавним набавкама: да је понуђач измирио 

доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији. 

Правна лица, предузетници и физичка лица као доказ достављају: 
1. Потврду/уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике 

Србије и  

2. Уверење надлежне управе локалне самуправе да су измирене доспеле обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

или 
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Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Напомена: 

* Наведени докази  не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

* Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и 

других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на 

територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења 

одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о 

финансирању локалне самоуправе. 

 

4.  Услов из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама:да је понуђач при састављању 

понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера 

забране обављања делатности на снази у време подношења понуде. 

Доказ:Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама– 

попуњена, печатом оверена и потписана. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
 

5.  Услов из члана 76. Закона о јавним набавкама – пословни капацитет. 

           Доказ: потврда издата од стране наручиоца, која обавезно мора да садржи назив, 

матични број и адресу пословног седишта наручиоца, назив услуге коју је понуђач 

пружио и период када је услуга пружена, или наив услуге коју понуђач и даље пружа, 

са навођењем када је са пружањем ове услуге отпочео. 
                          

 

6. Услов из чл. 76. Зaкона о јавним набавкама - кадровски капацитет – докази:  

 

– М образац или копија уговора о радном ангажовању ван радног односа; 

- Копије диплома или уверења о стеченом образовању; 

- Копије уверења или друге исправе, о стеченом звању доктора наука. 

         
 

НАПОМЕНА: 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75.став 1.тач. 1), 2) и 4) Закона о јавнм 

набавкама, као и доказ - доказ из чл. 75. ст. 2. Закона о јавим набавкама -Образац изјаве о 

поштовању обавеза. 

 

СВЕ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ГРУПА ПОНУЂАЧА ИСПУЊАВА ЗАЈЕДНО. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75.став 1.тач. 1), 2), 4) Закона о 

јавним набавкама ,као и доказ из чл. 75. ст. 2. ЗЈН -Образац изјавео поштовању обавеза. 
 

СВЕ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ПОНУЂАЧ И ПОДИЗВОЂАЧ ИСПУЊАВАЈУ 

ЗАЈЕДНО. 
 

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА  
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача, 

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

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

http://www.ni.rs/
mailto:javnenabavke@gu.ni.rs


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Град Ниш–Градска управа Града Ниша, 18000 Ниш, Ул.Николе Пашића бр.24, www.ni.rs, javnenabavke@gu.ni.rs  

 
18/34 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном 

документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на 

интернет страници надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама, Извод из 

регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре.  

Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним 

набавкама. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених услова, дужан је 

да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача.Као доказ о извршеном 

упису у регистар, дужан је да понуђач достави копију решења регистратора о извршеном 

упису или други одговарајући доказ. 

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. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 

изворном електронском облику. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
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за јавну набавку  услуге израде плана квалитета ваздуха агломерације Ниш, јавна 

набавка брoj 404-1/20У/2020-28 
 

 

Понуда бр. _________ од ____.____.2020.године 

 

 

1) Подаци о понуђачу 

Назив понуђача/носица групе  

Седиште понуђача/носиоца групе  

Потписник уговора  

Телефон и телефакс  

e-mail  

Текући рачун понуђача/носиоца 

групе и 

 

назив банке  

Матични број  понуђача/носиоца 

групе 

 

Порески број понуђача/носиоца 

групе 

 

 

1а) Подаци о понуђачу/има из групе понуђача: 

 

Назив члана групе  

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

e-mail  

Текући рачун члана групе и   

назив банке  

Матични број члана групе   

Порески број члана групе  

 

Назив члана групе  

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

e-mail  

Текући рачун члана групе и   

назив банке  

Матични број  члана групе   

Порески број члана групе  

  

V  ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
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Назив члана групе 

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

e-mail  

Текући рачун члана групе и   

назив банке  

Матични број  члана групе   

Порески број члана групе  

 
1б) Подаци о подизвођачу/има: 

 

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

% укупне вредности уговора  

поверен подизвођачу 

 

Опис дела предмета набавке 

поверен подизвођачу 

 

Особа за контакт  

 

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

% укупне вредности уговора  

поверен подизвођачу 

 

Опис дела предмета набавке 

поверен подизвођачу 

 

Особа за контакт  

 

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

% укупне вредности уговора  

поверен подизвођачу 

 

Опис дела предмета набавке 

поверен подизвођачу 

 

Особа за контакт  
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1)  Укупна цена предметне услуге, без урачунатог пореза на додату вредност: 

 

___________________________________ динара; 

 
2) Укупна цена предметне услуге, са урачунатим порезом на додату вредност: 

 

_________________________________ динара. 

 

3) Рок пружања предметне услуге: ___________дана (не може бити дужи од 180 

дана) од дана закључења уговора.  

 

 

 

4) Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана 

отварања понуде. 

 

Дана ____.____. 2020. године 

 

 

                           П О Н У Ђ А Ч 
  

       М.П.   ____________________ 

                    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује тачност података који су наведени у обрасцу. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу 

понуде, опредељује који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и 

заступати групу пред наручиоцем. 
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На основу чл. 112, у вези члана 6. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр 

124/12, 14/15 и 68/15) и  спроведеном поступку јавне набавке мале вредности услуге израде 

плана квалитета ваздуха агломерације Ниш, јавна набавка број: 404-1/20У/2020-28, у име и за 

рачун Града Ниша, закључује се: 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 
Између следећих уговорних страна 

Град Ниш 

Ниш, Ул. 7.јули бр. 2, 

матични број: 17620541 

ПИБ: 100232752 

текући рачун: 840-157640-83 

кога заступа Градоначелник 

Дарко Булатовић 

(у даљем тексту Наручилац), с једне стране, 

                                                                          и 

_______________________________________,  
 

                                                                            _____________________________________ 
 

матични број: ____________________ 

ПИБ: ___________________ 

текући рачун: ____________________ 

кога заступа  

____________________________________ 

(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге 

стране, 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Уговорне стране су се сагласне да је предмет овог Уговора  пружање услуга израде плана 

квалитета ваздуха агломерације Ниш, у циљу побољшања квалитета ваздуха и спречавања или 

смањења штетних последица по здравље људи и/или животну средину, у свему у складу са 

законом, правилима струке, понудом Пружаоца услуга број _______ од ___.___.2020. године и 

спецификацијом предметних услуга - 

Понуда Пружаоца услуга бр. __________ од _______.2020. године, спецификација 

предметних услуга и образац структуре понуђене цене, чине саставни део овог Уговора.  

План се израђује на основу оцене стања квалитета ваздуха и обухвата све главне загађујуће 

материје и главне изворе загађивања ваздухакоји су довели до загађења. 
 

Члан 2. 

Пружалац услуга предметне услуге из чл. 1. овог Уговора пружа на један од следећих 

начина (заокружити и попунити):  

а) самостално; 

б) заједнички, као група следећих понуђача: 

* ________________________________________________ из ________________________       

(носилац посла) 

* _________________________________________________ из  _______________________ 

(члан групе) 
 

в) са подизвођачем/има: 

VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
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* _____________________________________________________ из __________________ у 

___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача ___________________________________________________________________ 
 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност услуга из чл. 1. овог Уговора, износи _______________ 

динара без урачунатог пореза на додату вредност, што са урачунатим порезом на додату 

вредност по стопи од 20%, који износи __________ динара, износи укупно _____________ 

динара (и словима: 

___________________________________________________________________). 

Уговорена цена обухвата све трошкове пружања предметних услуга и све остале 

зависне трошкове које Пружалац услуга има у реализацији свих Уговором предвиђених 

обавеза. 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене услуга из понуде Пружаоца услуга 

фиксне за током трајања овог Уговора и не могу се мењати. 
 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

        Уговорену цену за предметну услугу Наручилац ће исплатити Пружаоцу услуга у 

складу са динамиком израде Плана квалитета ваздуха агломерације Ниш, у року не дужем од 

45 (четрдесетпет) дана, у случају да предметне усуге пружа привредни субјекат, односно у 

року не дужем од 60 (шездесет) дана, у случају да предметне усуге пружа субјекат јавног 

сектора, уплатама на текући рачун Пружаоца услуга, и то: 

- 40% уговорене цене након достављања првог периодичног извештаја дефинисаног 

спецификацијом услуга са свом неопходном пратећом документацијом и фактуром са 

тачно наведеним називом пружених услуга; 

- 40% уговорене цене након достављања другог периодичног извештаја дефинисаног 

спецификацијом услуга са свом неопходном пратећом документацијом и фактуром са 

тачно наведеним називом пружених услуга и 

- 20% уговорене цене након достављања завршног извештаја, Плана квалитета ваздуха 

и добијања сагласности надлежног министарства на исти. 
 

 

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Члан 5. 

Рок пружања предметних услуга је _________ (не може бити дужи од 180) дана од 

дана закључења овог Уговора. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 6. 

          Пружалац услуга у обавези је да се током пружања предметних услуга у свему 

придржава позитивних законских и подзаконских прописа који регулишу област предметних 

услуга, одредаба овог Уговора. 

         Пружалац услуга  се обавезује, да у току израде Плана достави Наручиоцу два 

периодична и завршни извештај са Планом. 

         Пружалац услуга је дужан да уз завршни извештај Наручиоцу преда по 3 (три) 

примерка Плана у писаном и електронском облику. 

         Пружалац услуга је сагласан да, према потреби и на захтев Наручиоца, доставља и 

друге периодичне извештаје. 

          Пружалац услуга се обавезује да након јавног увида и достављања предметног плана   

надлежном министарству на сагласност, уколико буде оправданих сугестија и примедби исте  

узме у разматрање и уврсти у план. 
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        У случају из става 5. овог члана Уговора, Пружалац услуга нема право на додатно   

потраживање плаћања за активности уврштавања сугестија и примедби надлежног 

министарства у израђени план.      

      

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 Члан 7. 

        Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену вредност услуга под 

условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора. 

        Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга доставља све информације, неопоходне за 

испуњење овог Уговора. 
       
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА   

Члан 8. 

Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као 

средство обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом 

оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке 

Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копију), печатом 

оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста 

не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

10% вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста 

и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, 

њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених 

за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др. 

 Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Пружалац у слугане достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има 

право да реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Уколико се Пружалац услуга не буде придржавао уговорених обавеза и рокова 

извршења посла, Наручилац ће реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без 

ПДВ.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Пружалац 

услуга не испуњава обавезе из члана 6. овог Уговора. 

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за 

уговорене радове ангажује другог пружаоца услуга реализацијом средства обезбеђења за 

добро извршење посла из чл. 8. овог Уговора. 

Уколико дође до раскида Уговора пре пружања свих услуга који су предмет овог 

Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно пруженим и њиховој 

вредности у складу са овим Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози 

за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 10. 

 На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима и других важећих законских прописа и подзаконских 

аката.  

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 

саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници уговорних страна, а 

спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу. 
 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања средства 

обезбеђења за добро извршење посла, а престаје да важи за уговараче по обостраном 

испуњењу обавеза уговорених страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим 

законским прописима.  
 

Члан 12. 

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених 

представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 

Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Пружалац услуга 2 (два) примерка. 

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                                    ЗА НАРУЧИОЦА  

                                                                                                                      Град Ниш 

                                                                                                                    Градоначелник 

                                                                                                                   Дарко Булатовић                                                                                       

 

 

 

 
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 

као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о извођењу радова, након 

што му је уговор додељен, реализовати средство обезбеђења.  

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора 

морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених услуга без ПДВ и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у 

тачки 7. Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе 

потписати уговор.  
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 Набавка услуга у поступку јавне набавке мале вредности – Израда Плана квалитета 

ваздуха у Нишу подразумева свеобухватну анализу стања квалитета ваздуха (све главне 

загађујуће материје и главни извори загађивања ваздуха), према Правилнику о садржају 

планова квалитета ваздуха, израду два периодична као и једног завршног извештаја. 

 

Израда Плана квалитета ваздуха се врши у складу са: 

- Законом о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 

36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 

95/2018-др.закон); 

-Законом о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Србије, бр. 36/09 и 10/13); 

-Уредбом о одређивању зона и агломерација (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 

58/11 и 98/12); 

-Уредбом о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на 

територији Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12); 

-Правилником о садржају планова квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Србије'', 

број 21/10). 

 

План квалитета ваздуха треба да садржи: 

1) податке о локацији (подручју) повећаног загађења 

2) основне информације о зони и агломерацији 

3) податке о врсти и степену загађења 

4) податке о извору загађења 

5) анализу ситуације и фактора који су утицали на појаву прекорачења 

6) детаље о мерама или пројектима побољшања који су постојали пре ступања на снагу 

Закона о заштити ваздуха 

7) детаље о мерама или пројектима који су примењени са циљем смањења загађења након 

ступања на снагу Закона о заштити ваздуха 

8) детаље о мерама или пројектима који се планирају у дугорочном периоду 

9) органе надлежне за развој и спровођење плана 

10) листу докумената, публикација и слично којима се поткрепљују подаци наведени у 

плану. 

 

Понуђач је дужан да о спроведеним активностима на изради Плана квалитета ваздуха у 

Нишу наручиоцу доставља извештаје о извршеном послу. 

Начин извештавања о реализацији израде Плана подразумева достављање два периодична 

извештаја и достављање једног завршног извештаја, у прописаним роковима, према следећем 

садржају: 

 

1) Први периодични извештај мора да садржи следеће елементе 

1.1) Извештај о формирању и организовању стручног тима за израду Плана квалитета 

ваздуха и предлог методологије за израду Плана, у складу са Правилником о садржају 

планова квалитета ваздуха; 

1.2) Извештај о формирању тима за израду Плана - преглед профила стручњака и усвојена 

методологија рада; 

1.3) Извештај о прикупљеним подлогама за израду плана  

-подаци о емисијама са листом извора емисије одговорних за загађење 

-податке о мерењима из мониторинга квалитета ваздуха у агломерацији  

-подаци о типу зоне, границе зоне, податке о насељености и процени становништва 

изложеног загађењу, подаци о инфраструктури, приказ података о климатским 

карактеристикама са одговарајућим метеоролошким показатељима, релевантне топографске 

VII  ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
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податке, основне информације о врсти објеката или циљних група који захтевају заштиту у 

зони или агломерацији. Остали подаци и утицаји који доприносе загађењу; 

1.4) Извештај о прикупљеним подацима о мерама за спречавање или смањење загађења 

ваздуха, као и мерама за побољшање квалитета ваздуха које су предузете пре доношења 

Плана (опис мера, распоред имплементације, процена планираног побољшања квалитета 

ваздуха). 

 

2) Други периодични извештај мора да садржи следеће елементе 

2.1) Анализа и обрада података о пореклу извора из три основне категорије: емисије из 

индустрије, саобраћаја, домаћинстава и други дифузни извори, просторна дистрибуција 

емисије (укупна количина емисије у зони или агломерацији у тонама по години); 

2.2) Анализа извора емисије са проценом удела раздвајања локалног загађења и са стране 

узроковано по зонама у агломерацији (квантитативна расподела извора); 

2.3) Анализа и обрада података о квалитету ваздуха из локалне урбане мреже мониторинга 

(загађујуће материје чије праћење је предвиђено законском регулативом у насељеним 

местима); 

2.4) Оцена квалитета ваздуха у односу на граничне вредности, проценат загађења ваздуха 

изнад ГВ (граничне вредности), проценат загађења ваздуха између ГВ и ТВ (толерантне 

вредности). Успостављење зоне на територији агломерације на основу горње и доње границе 

оцењивања квалитета ваздуха; 

2.5) Процена утицаја актуелних мера и законодавства на квалитет ваздуха, са предлогом 

додатних мера за достизање граничних вредности за сваку појединачну загађујућу материју 

по зонама; 

2.6) Први нацрт Плана квалитета ваздуха за агломерацију - Ниш по зонама. 

 

3. Завршни извештај мора да садржи следеће елементе 

3.1 План квалитета ваздуха у Нишу са циљем достизања граничних вредности у зонама у 

којима су прекорачене за сваки појединачни параметар (краткорочни, средњерочни и 

дугорочни циљеви) и усклађивање са законском регулативом; 

3.2 Предлог мера за одржавање достигнутих граничних вредности по зонама; 

3.3 Мапа са зонама оцене квалитета ваздуха. 

 

Графички део урадити у складу са чланом 5. Правилника о садржају планова квалитета 

ваздуха („Службени гласник Републике Србије“ бр.21/10). 

 

     Обавеза понуђача је да активно сарађује са стручном службом наручиоца – Радном 

групом за доношење мера за смањење аерозагађења на територији града Ниша. 

     Пре достављања коначне верзије Плана квалитета ваздуха града Ниша, понуђач је у 

обавези да достави прелиминарну верзију Плана. 

     Уколико постоје примедбе у погледу прелиминарне верзије Плана, Радна група за 

доношење мера за смањење аерозагађења на територији града Ниша ће у писаном облику 

доставити своје примедбе понуђачу, у року не дужем од 10 дана. 

    Понуђач је дужан да отклони  наведене примедбе у року не дужем од седам дана од дана 

пријема наведених примедби, односно да допуни План .  

   Понуђач је дужан да достави коначну верзију Плана квалитета ваздуха града Нишу у року 

од шест месеци од дана потписивања Уговора о јавној набавци, у три примерка и један у 

електронској  форми у doc  и  pdf  формату. 

  

         

_____________ 2020.године                                                                       П О Н У Ђ А Ч 

  

       М.П.                    ____________________ 

                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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VIII       OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

ЈН бр. 404-1/20У/2020-28 - услуга израде плана квалитета ваздуха агломерације Ниш, 
Понуђена цена 

 

УСЛУГА 

(опис) 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена у дин.по 

јединичној 

мери без 

ПДВ-а 

Цена у дин.по 

јединичној 

мери са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

(3*4) без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

(3*5) са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

Први периодични 

извештаја 
ком 1     

Други периодични 

извештај 
ком 1     

Завршни извештај и 

План квалитета ваздуха 
ком 1     

УКУПНО:   

Упутство како да се попуни образац структуре цене 

У колону 4 унети цену у динарима по јединичној мери без ПДВ-а. 

У колону 5 унети цену у динарима по јединичној мери са ПДВ-ом. 

У колону 6 унети укупну цену без ПДВ-а, која се добија као производ колоне 3 и колоне 4. 

У колону 7 унети укупну цену са ПДВ-ом, која се добија као производ колоне 3 и колоне 5. 
 

  

 

 
 

Дана: ____2020.године                                                                      ПОНУЂАЧ: 

 

                                                                                         М.П.         ________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чл. 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач 

________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за јавну набавку услуге израде плана квалитета ваздуха агломерације Ниш, јавна 

набавка брoj 404-1/20У/2020-28, како следи у табели: 

 

  

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У 

ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

  

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. 

 

 

Дана ____.____.2020. године               П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П.  _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

НАПОМЕНА:  Образац трошкова припреме понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 

и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу трошкова припреме понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњенОбразац трошкова припреме понуде потпишу и печатом 

овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме 

понуде. 
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X.      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

На основу  чл. 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), _____________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за 

јавну набавку ЈН бр. 404-1/20У/2020-28– услуга израде плана квалитета ваздуха агломерације 

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

 

Дана ____.____. 2020. године             П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П. _______________________ 

         (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 закона 

којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82.став 1. тачка 2. Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

* Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се 

ради о заједничкој понуди) 
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XI   ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА  ИЗ  ЧЛ.  75.  СТ.  2. ЗЈН 

(ПОНУЂАЧ) 
 

 

 

 На основу члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ  
 

    

Понуђач _________________________________________ из ________________у 

поступку јавне набавке услуга израде плана квалитета ваздуха агломераије Ниш, ЈН бр.404-

2/20У/2020-28, поштовао је 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 

 

 

 

Дана ____.____. 2020. године          П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П. _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН понуђач мора да овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да су подаци који су наведенитачни.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН. морају да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача. 

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се 

ради о заједничкој понуди) 
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XI   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 
 

(ПОДИЗВОЂАЧ) 
 

 

 

 

 На основу члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), као заступник подизвођача дајем следећу  

 

 

 

 

ИЗЈАВУ  
 

    

Подизвођач _________________________________________ из ________________у 

поступку јавне набавке услуга израде плана квалитета ваздуха ц Ниш, ЈН бр.404-1/20У/2020-

28, поштовао је 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. 

 

 

 

 

Дана ____.____. 2020. године    

 

               ПОДИЗВОЂАЧ 

 

        М.П. _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:   

* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

* Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача 
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ХII      ОВЛАШЋЕЊЕ  ПРЕДСТАВНИКА  ПОНУЂАЧА 
 

 

 
____________________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из __________________, Ул. ____________________________________________________  

 

_____________,  бр.л.к. ____________________________________ овлашћује се да у име  

 

_____________________________________________________________________________             

(назив понуђача) 

 

из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну набавку 

услуга израде плана квалитета ваздуха агломерације Ниш, ЈН бр.404-1/20У/2020-28.

 Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног 

отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понудапредметне јавне 

набавке и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

 

 

Дана: ____.____.2020. године 

         П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П.  ____________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњеноОвлашћење представника понуђача потпишу и печатом 

овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 
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ХIII        ОБРАЗАЦ   MЕНИЧНОГ    ОВЛАШЋЕЊА  
 

 

На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и 

Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета                                              
 

_______________________________________________________ __________________ 

     (назив правног лица) 
 

из   _____________   ___________,  _______________________________________________, 

                  (место)                                                                     (адреса)                                                           
 

 ___________________________ ,     __________________                ___________________ 
           (матични број)                                 (ПИБ)                                          (текући рачун) 

 
доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
 

КОРИСНИК:  ГРАД НИШ,  ГРАДСКА УПРАВА, МАТ.БР. 17620541, ПИБ 100232752,Тек 

рачун 840-157640-83 

 

 За јавну набавку услуга израде плана квалитета ваздуха агломераије Ниш, ЈН бр.404-

1/20У/2020-28, достављамо вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 

_________________________________ 
 

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде бр. ______________од ____.____.2020. године, можете попунити на износ од 10% укупне 

вредности понуде без ПДВ и да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудским путем 

у складу са важећим прописима, извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као 

Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 

  

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених за 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања 

нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико понуђач: 

- након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

- коме је додељен уговор благовремено не закључи уговор о пружању услуга; 

- коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не достави наручиоцу 

средство обезбеђења за добро извршење посла. 

             ДУЖНИК–  ИЗДАВАЛАЦ  МЕНИЦЕ 

 

      М.П.               ___________________________ 

 

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника 

бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог 

од стране пословне банке (оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа. 
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