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КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Јавна набавка мале вредности – услуга 

 

НАБАВКА  УСЛУГЕ  ИЗРАДЕ  ПРОЦЕНЕ  РИЗИКА  ОД 

КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 

 
 

 (Јавна набавка: бр. У-12/19) 
 
 
 
 Датум и време: 

 
 

 
 Крајњи рок за достављање понуда: 
 

 
 18.12.2019 .године до   12:00 сати 
 

 
 Јавно отварање понуда: 
 

 
 18.12.2019. године у    12:30 сати 

 
 
 
 
 
 

ШАБАЦ, децембар 2019.године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке број 223-1/19 о покретању јавне набавке број 
У-12/19 од 09.12.2019. године,  Решења о образовању комисије број: 224-1/19 за јавну 
набавку број: У-12/19 од 09.12.2019. године,  припремљена је  следећа: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности - услуга   

 
НАБАВКА  УСЛУГЕ  ИЗРАДЕ  ПРОЦЕНЕ  РИЗИКА  ОД 

КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 

Редни број јавне набавке: У-12/19 
 

Конкурсна документација садржи позив за подношење понуда и: 
 

Поглавље Назив поглавља 
 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 5 
II Подаци о предмету јавне набавке 6 

         III Техничке карактеристике – спецификације- 7 
 
          IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

 
9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

           13 

VI Образац понуде    24 
VII Модел уговора   27 
VIII Образац трошкова припреме понуде   31 
IX Образац изјаве о независној понуди 32 
X Изјава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2 

Закона о јавним набавкама. 
33 

 
Напомена:    Конкурсна документација садржи 33 стране. 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о 
Јавним набавкама набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 
тексту: Закон) и Одлуке број 223-1/19 о покретању поступка  јавне набавке број: У-12/19 
од 09.12.2019. године, 
 

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА 
 “СРЕМ-МАЧВА” ШАБАЦ 

 Шабац, ХајдукВељка бб 
  

 о б ј а в љ у ј е  
  

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – проценe ризика од катастрофа и 

плана заштите и спасавања 

 

 (ред.бр. ЈНМВ У-12/19) 
 

1) Назив и седиште Наручиоца:ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац, Хајдук Вељка бб, Шабац 
2) Врста наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа 
3) Интернет адреса Наручиоца:www.srem-macva.rs 
4) Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуге проценe 

ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања  
5) Број јавне набавке: ЈНМВ У-12/19 

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН- 90711100- Процена ризика или 
опасности, осим у грађевинарству 

6) Критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена 
7) Начин  преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети 
на следећи начин: 

- у просторијама ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица, Св. Димитрија 13, 
Сремска Митровица, раднимданимаод 7,00 до 15,00 часова, 

- на Порталу управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov..rs, 
- на интернет страници Наручиоца www.srem-macva.rs. 

8) Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и 
подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. 
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара. 

Понуде се достављају у запечаћеној коверти на адресу: 

ЈКП „ Срем-Мачва“, Св.Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица 

са назнаком: 

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s90000000-7%5C%5C90700000-4%5C%5C90710000-7%5C%5C90711000-4%5C%5C90711100-5')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s90000000-7%5C%5C90700000-4%5C%5C90710000-7%5C%5C90711000-4%5C%5C90711100-5')
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1) „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за ЈНМВ У-12/19–УСЛУГЕ израда акта о процени 
ризика у заштити лица, имовине и пословања“ 
На полеђини коверте обавезно назначити пун назив, седиште и контакт телефон 
понуђача. 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до  среде 
18.12.2019. године до 12,00 часова. Благовремена понуда је понуда примљена од 
стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуде. Ако је понуда 
поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се   неблаговременом, а 
Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуду 
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

У року 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. 

Понуђач је обавезан да сва документа поднета у понуди достави повезана 
траком - јемствеником у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно 
убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да 
се видно не оштете листови или печат. 

Понуђачи, самостално, као група понуђача, могу доставити само једну понуду 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда. 

2) Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда, уз присуство 
овлашћених лица понуђача, извршиће Комисија за јавну набавку Наручиоца истог 
дана, односно у среду 18.12.2019. године у 12,30 часовау просторијама предузећа, 
Јарачки пут бб у Сремској Митровици. 

3) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници 
понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. 
Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 
стране одговорног  лица понуђача. 

4) Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 5 дана од дана 
отварања понуда. 

5) Особа за контакт: Јован Ковачић, дипл.биолог 022/810-099. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Подаци о наручиоцу: 
 
Назив наручиоца: ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац, Хајдук Вељка бб, Шабац 
Адреса: улица –Хајдук Вељкова  бр. бб, 15000 Шабац 
 
 
Врста поступка јавне набавке: 
 
 Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са 
законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
Предмет јавне набавке: 
 
 Предмет јавне набавке број У-12/19 су услуге -  Набавка услуге израде Процене 
ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања. 
 
Циљ поступка: 
 
 Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
Контакт особе: 
 
Контакт особа: Јован Ковачић. 
Е-mail adresa: jkovacic_sm@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jkovacic_sm@yahoo.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 
 
 

Предмет јавне набавке: 
 

 Предмет јавне набавке број У-12/19 су услуге - Набавка услуге израде Процене 
ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања. 
 

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 
 
ОРН- 90711100- Процена ризика или опасности, осим у грађевинарству 

 
 

Партије - Предмет јавне набавке  није обликован по  партијама. 
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III    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. У-12/19 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ  ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 
Израда процене ризика од катастрофа у складу са Законом о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018), важећим 
упутством о методологији за израду и садржају процене ризика од катастрофа и плана 
заштите и спасавања "Службени гласник РС", број 80, од 8. новембра 2019. и другим 
позитивним прописима који су од значаја за предметну област, а све у складу са потребама 
JKP Регионална депонија „СРЕМ-МАЧВА“ Шабац. 
 
Израда плана заштите и спасавања у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018), важећим упутством о 
методологији за израду и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и 
спасавања "Службени гласник РС", број 80, од 8. новембра 2019. и другим позитивним 
прописима који су од значаја за предметну област, а све у складу са потребама JKP 
Регионална депонија „СРЕМ-МАЧВА“ Шабац. 
 
Објекти JKP Регионална депонија „СРЕМ-МАЧВА“ Шабац су следећи: 
Процена ризика врши се на три локаци: 

1. Јарачки пут бб, Сремска Митровица 
2. Светог Димитрија 13, Сремска Митровица 
3. Хајдук Вељкова бб, Шабац 

 

Опис локација:  
 
Јарачки пут бб Сремска Митровица 
-колска вага 16м² 
-хала за пелетирање 250м² 
-хала за сепарацију 3 000м² затворени део и 1 000м² отворени део 
-управна зграда 300м² 
-управљачка кућа 9м² 
-тело депоније 57 979м² 
-укупна површина земљишта под зградама, телом депоније и земљиштем уз зграде, 20 
хектара 

 
Светог Димитрија 13, Сремска Митровица 
-површина канцелариског простора 50м² 
 
Хајдук Вељкова бб, Шабац 
-управна зграда 150м² 
-отворено резиклажно двориште 100м² 
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-отворена преса 100м² 
-укупна површина земљишта под објектима и земљиштем уз објекте, 1 хектар 

 
На Процену ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања прибавља се сагласност 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
Понуђачи који желе да учествују у поступку јавне набавке, ради припреме прихватљиве 
понуде, могу да изврше обилазак објеката која су предмет израде документаије. 
У вези са предходним, потребно је  да сва заинтересована лица, позову на број 022/ 810 
099, лице за контакт Јован Ковачић, ради договора око датума обиласка објеката. 
Заинтересованим лицима Наручилац је у обавези да омогући приступ објектима и опреми, 
као и да стави на располагање постојећу техничку документацију и графичку подлогу, 
информације и податке релевантне за израду процене и планова. 
 
Проценом ризика од катастрофа идентификују се врста, карактер и порекло појединих 
ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који их узрокују или 
увећавају, степен могуће опасности, последице које могу наступити по живот и здравље 
људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и 
привредних делатности, као и друге претпоставке од значаја за одвијање уобичајених 
животних, економских и социјалних активности. 
 
Планом заштите и спасавања планирају се превентивне и оперативне мере за спречавање и 
умањење последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа–удеса и 
катастрофа, као и снаге и средства, њихово организационо и координирано ангажовање и 
деловање у ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и 
културних добара и обезбеђење основних услова за живот. 

Циљ Плана јесте утврђивање мера за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама 
људства и материјалних добара и организација и руковођење заштитом од непогода и 
друге мере у ванредним ситуацијама у складу са надлежностима. 

Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања, морају да буду 
израђени од стране привредног друштва, односно другог правног лица које има овлашћење 
за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, и која имају у 
радном односу лица која имају лиценце за израду процене ризике и плана заштите и 
спасавања. Овлашћења и лиценце издаје МУП Републике Србије.  
 
Понуђач мора  да достави доказе о испуњености услова и то:  

• Важећу лиценцу за процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања. 
• Доказ да има запосленог са одговарајућом лиценцом за израду процене ризика 

и плана заштите и спасавања. 
 

Процена угрожености од катастрофа и План заштите и спасавања достављају се у 3 (три) 
примерка и у електронској форми. 
Захтев наручиоца за извршење услуге израде процене угрожености од катастрофа је 60 
дана, (прикупљање података и информација из предузећа, израда акта) почев од дана 
склапања уговора .Рок за извршење услуге израде Плана заштите и спасавања је 40 дана од 
дана добијања сагласности МУП Републике Србије на Процену угрожености од 
катастрофа. 
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У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде 
мора да садржи све основне елементе струтуре цене, тако да понуђени укупни износ цене 
покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке). 

 
 
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
1.1. Обавезни услови:  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће обавезне услове:  
 
1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар      
( члан 75. став 1. тачка 1) Закона), који се доказује фотокопијом решења издатом од 
надлежног органа тј.министарства здравља за пијаће воде и министарства пољопривреде за 
отпадне воде. 
 
1.1.2. Да он (понуђач) 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 ( члан 75. став 1. тачка 2) Закона) 
 
1.1.3. 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      
( члан 75. став 1. тачка 4) Закона) 
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу X). 
 
Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, услове наведене под тачкама 1.1.1, 
1.1.2, и 1.1.3 понуђач доказује изјавом којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке. 
 
1.2. Додатни услови 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове: 

1. Да је понуђач у претходних  годину дана од дана покретања ове јавне набавке 
извршио најмање 1 услугу израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и 
спасавања  у складу са важећом методологијом израде наведене документације. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача ,сваки понуђач из групе понуђача,мора да 
испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тачка 1) до 4) Закона ,а додатне услове 
испуњавају заједно. Услов из члана 75.став1.тач.5) Закона дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, додатне услове под тачкама 
1.2.1 понуђач доказаје изјавом којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.  

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.  и Образац изјаве понуђача, дат у 
поглављу X), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане 
овом конкурсном документацијом. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.  и Образац 
изјаве понуђача, дат у поглављу X), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН Нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли 
угoвoрa зaхтeвaти oд пoнуђaчa, чиja je пoнудa нa oснoву извeштaja кoмисиje зa jaвну 
нaбaвку oцeњeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих 
или пojeдиних дoкaзa наведених у поглављу IV. 

Наручилац задржава право да, на писани захтев, по окончању поступка отварања 
понуда изврши контролу испуњености услова за учешће у предметном поступку јавне 
набавке од стране понуђача, члана групе понуђача и/или подизвођача увидом у релевантна 
документа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач, члан групе понуђача и/или 
подизвођач доставио нетачне податке о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке, та понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац упозорава Понуђача 
да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени 
података основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана  170. став 1. тачка 3) ЗЈН 
и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 
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        ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу: 
 

И З Ј А В У 
 

 Понуђач _____________________________________________  у поступку ЈНМВ 
услуга број У – 12/19 – Набавка услуге израде Процене ризика од катастрофа и Плана 
заштите и спасавања, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

  Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 
 Понуђач испуњава додатне услове  и то да је у претходних  годину дана од дана 
покретања ове јавне набавке извршио најмање 1 услугу израде Процене ризика од 
катастрофа и Плана заштите и спасавања  у складу са важећом методологијом израде 
наведене документације. 
 
 
 

     Место:_________________                                                                          Понуђач: 
 
Датум:_________________                                    М.П.                    ___________________ 
 
 
 
Напомена: 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (односно како је 
регулисано споразумом) 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

 Подизвођач____________________________________________________ [навести 
назив подизвођача] у поступку ЈНМВ услуга бр. У – 12/19 -  Набавка услуге израде 
Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања,  испуњава све услове из чл. 
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде; 

Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 
 
 
Место:_____________                                                                   Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                       _____________________                                                         
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и назнаку 
на коју партију или које партије  се понуда односи.  

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. 

Понуду доставити на адресу за доставу поште: ЈКП Регионална депонија „Срем-
Мачва“ Шабац, улица Трг Св. Димитрија број 13, 22000 Сремска Митровица, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку: У – 12/19 -  Набавка услуге израде Процене ризика од 
катастрофа и Плана заштите и спасавања, НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.12.2019. године до 12:00 
часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
 
 Понуда мора да садржи: 
 Сву документацију прописану Законом о јавним набавкама, позивом за подношење 
понуде и конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити одбијена. 
 Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у 
обрасцу конкурсне документације попунити сва празна места, и то читко - штампаним 
словима, хемијском оловком. Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца 
понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају посебно бити оверене печатом 
понуђача и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 
Понуђач ће доставити: 
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Техничку спецификацију, потписану и оверену печатом; Образац понуде попуњен 
потписан и оверен печатом и Образац структуре цена са упутством како да се 
попуни, попуњен, потписан и оверен печатом; 

Модел уговора, попуњен, потписан и оверен печатом; 
Образац Изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен печатом; 
Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, 

попуњен, потписан и оверен печатом; 
Образац Изјаве о испуњавању обавезних и додатних услова из члана 75. Закона о 

јавним набавкама попуњен, потписан и оверен печатом; 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), 
који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе 
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно 
чл. 81. Закона 
 

ПАРТИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

 
       ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
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 за доставу поште: 

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, улица Трг Св. Димитрија број 13, 22000 
Сремска Митровица, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку: „ Набавка услуге израде Процене ризика од катастрофа и 
Плана заштите и спасавања“, ЈНМВ број У – 12/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 
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„Допуна понуде за јавну набавку: „ Набавка услуге израде Процене ризика од катастрофа и 
Плана заштите и спасавања“, ЈНМВ број У – 12/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 
„Опозив понуде за јавну набавку: „ Набавка услуге израде Процене ризика од катастрофа 
и Плана заштите и спасавања“, ЈНМВ број У – 12/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку: „ Набавка услуге израде Процене ризика од 
катастрофа и Плана заштите и спасавања“, ЈНМВ број У – 12/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

      УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 

    ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, подизвођач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3., и Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу 
X)којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена 
печатом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.  
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 
Закона и то 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. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, члан групе понуђача доказује достављањем 
Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3., и Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу X), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 
       Рок плаћања не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана, у складу са Законом о 
роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна, и то 
након извршених услуга. 
      Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног 
рачуна, уплатом на рачун понуђача. 
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       Понуда са предвиђеним авансним плаћањем биће одбијена као неприхватљива. 
 
 

9.2. Захтев у погледу рока и места извршења услуге 
 

 Рок за израду акта о процени ризика од катастрофа  је 100 дана од дана потписивања 
уговора .  

Место испоруке - Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања 
достављају се у по 3 (три) штампана примерка и у електронској форми на адресу  ЈКП 
Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, улица Трг Св. Димитрија број 13, 22000 
Сремска Митровица. 

 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати 
понуду. 
 

9.4. Квалитет пружене услуге и рекламација 
 За квалитет пружене услуге гарантује и одговоара Извршилац услуге, који 

наручиоцу гарантује да извршене услуге одговарају свим законским прописима. 
Уколико се после пријема услуге констатују недостаци у погледу квалитета пружене 

услуге, Наручиоца ће саставити писану рекламацију, коју ће бити у обавези да пошаље 
Извршиоцу услуга у року од 24 часа. Извршилац услуге је дужан да поступи у складу са 
примљеном рекламацијом и недостатке отклони одмах, а најкасније у року од 3 ( три) дана 
од дан пријема писаног захтева наручиоца. Извршилац услуге је у обавези да без накнаде 
отклони све евентуалне недостатке. 
У супротном, Наручилац има право да раскине Уговор и реализује меницу за добро 
извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом. 
 
9.5. Обилазак  објеката 
 
Понуђачи који желе да учествују у поступку јавне набавке, ради припреме прихватљиве 
понуде, могу да изврше обилазак објеката која су предмет израде документаије. 
У вези са предходним, потребно је  да сва заинтересована  лица, најкасније дан раније, 
упуте захтев за обилазак објекта. Захтев се упућује на адресу jkovacic_sm@yahoo.com или  
позивом на број 062758193. При пријему захтева, наручилац ће на адресу електронске 
поште са које је примљен захтев, послати обавештење о тачном времену  за обилазак 
објеката. Лице за контакт је Јован Ковачић. Заинтересованим  лицима Наручилац је у 
обавези да омогући приступ објектима и опреми, као и да стави на располагање постојећу 
техничку документацију и графичку подлогу, информације и податке релевантне за израду 
процене и планова. 
Трошкове обиласка објеката сноси понуђач. 

mailto:jkovacic_sm@yahoo.com
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ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 
све трошкове које Понуђач има у реализацији ове јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 

 
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 
РАДА И СЛ., АКО ЈЕСУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА  О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,Министарства 

финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се  могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике,развојаи заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада,запошљавања и социјалне политике. 
 

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

улица Трг Св. Димитрија, бр.13, 22000 Сремска Митровица; електронске поште на e-mail: 
javnenabavke@srem-macva.rs 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.  
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
објавити на Порталу јавних набавки. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈНМВ број У-12/19”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

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

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

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 
 

   ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ     ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  
 

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 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 (Образац изјаве, дат је у поглављу 
X.) 
 

    КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

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

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

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком 
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 
дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈНМВ У-12/19, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 
Буџет Републике Србије).  

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

 
 
 

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 

најкасније у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, 
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 
може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 
заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

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. 

 
21. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског обезбеђења 
захтева оригинал сопствену бланко меницу  за добро извршење посла. 
 б) ИЗЈАВА О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ  ГАРАНЦИЈА  којима ће, као 
изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова  

- Меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку  
закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, прописно  
потписану  и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у 
регистру  Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ЈКП 
Регионална депонија “Срем-Мачва“ Шабац, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница за добро извршење посла  издаје се у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком  важности  који  је најмање 15 дана 
дужи  од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење 
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у  роковима  и на начин 
предвиђен уговором. 
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Образац А-ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ 
 ОВЛАШЋЕЊА 

 
На  основу  Закона  о  меници  и  Одлуке о  облику  и  начину  и  коришћењу  

јединствених инструмената платног промета     
           

______________________________из____________________,_____________________, 
      (назив правног лица)                            (место)                           (адреса) 
___________________________,_______________________,_______________________ 
         (матични број)                                   (ПИБ)                         (текући рачун) 
доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Хајдук Вељкова бб, 15000 
Шабац 
текући рачун: 330-51001398-09 

За јавну набавку добара, брoj У-12/19 – „ Набавка услуге израде Процене ризика 
од катастрофа и Плана заштите и спасавања“, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) 
бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 

I _________________________________ 
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу,  дату као средство обезбеђења за 

добро извршење посла,  можете попунити на износ од 10 % од  укупне вредности понуде 
без ПДВ, дате у нашој понуди бр. ______________од ____.____.____ године, тј. на износ 
од __________________ динара и овлашћујемо Вас као  Повериоца  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 току извршења уговора дође до: промена лица 
овлашћених за  располагање средствима на текућем рачуну Дужника -  Добављача, 
статусних промена код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење важи за све време важења уговора и најмање 30 дана по 
истеку важења уговора. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у  роковима  и на начин предвиђен уговором. 

      
               ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                                 М.П.                    __________________________ 
НАПОМЕНА: Овде је дат модел меничног овлашћења.Понуђач није дужан да достави потписан и 
печатиран баш овај образац. 
Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења одабрани понуђач 
доставља приликом  закључења уговора 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), попуњено,  печатом  оверено и  потписано менично овлашћење и 
копију картона депонованих потписа. 
 Напомена: Понуђач је дужан да попуни Изјаву која следи а која је саставни део 
конкурсне документације. 
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Образац В- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – 
СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА УРЕДНО ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ 
ОБАВЕЗА(ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА) 

 

 

Јавна набавка број: У-12/19 

 „ Набавка услуге израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања“ 

Образац В 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – 
СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 

 

ПОНУЂАЧ :______________________________________________ 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја 
понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке бр.  У-12/19–  
“Набавка услуге израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања“, у 
тренутку закључења уговора  доставити сопствену бланко меницу, за добро извршење 
посла,  прописно  потписану  и оверену са копијом депо картона, доказом о 
регистрацији менице у регистру  Народне банке Србије и овлашћењем за попуну 
менице  насловљеним на ЈКП Регионална депонија “Срем-Мачва„ Шабац, са 
клаузулама „без протеста и платива на први позив“, у износу од 10% од вредности 
уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности који је 15 дана дужи  од истека 
рока за коначно извршење посла, као средство финансијског обезбеђења својих 
уговорних обавеза; 

 

                                                                               Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                                              

                                                                МП       ____________________________ 
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Напомена:Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од 
стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена печатом. 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 Понуда бр ________од _______________________ за јавну набавку број: У-12/19 -„ 
Набавка услуге израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања“. 
 
 
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: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
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: 
 



ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ/ 

26 
ЈНМВ – У – 12/19 –набавка услуге израде Процене ризика од катастрофа и  Плана заштите и спасавања 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
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: 
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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 места 
предвиђених у табели, 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. 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
 „ Набавка услуге израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања“ 
ЈНМВ бр:  У-12/19 
 

Ред.бр. Опис услуге Износ  
без ПДВ-а 

Износ 
 са ПДВ-ом 

1. Израда Процене ризика од катастрофа 
 

  

2.  
Израда Плана заштите и спасавања 

  

  
Укупно: 

  

 
Укупна вредност понуде изражена у динарима 
без ПДВ-а  

Словима: 
ПДВ  20%:  
Укупна вредност понуде изражена у динарима 
са ПДВ-ом  

Словима: 

Рок плаћања:   
 

У року од 45 (четрдесетпет) дана 
од дана пријема исправног рачуна 
након изршених услуга, уплатом на 
рачун понуђача. 

Рок за извршење услуге и  место испоруке  
 
(максимално 100 дана од дана закључења уговора)  

Рок за израду акта о процени ризика 
од катастрофа  __________ дана 
 
Рок за израду Плана заштите и 
спасавања је _______дана . 
Место испоруке - ЈКП Регионална 
депонија "Срем-Мачва" Шабац, ул. 
Св. Димитрија бр.13, 22000 
Сремска Митровица. 

Рок важења понуде 
(не краће од 60 дана) 
 

_____ дана од дана отварања понуде. 

Датум                       Понуђач 
         М. П.  

       _____________________            __________________________ 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
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потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 
VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ  ИЗРАДЕ  ПРОЦЕНЕ  РИЗИКА  ОД КАТАСТРОФА И 
ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

Закључен између: 
 
1. Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Ул. 
Хајдук Вељкова ББ, ПИБ 107174776, матични број 20768274, које заступа в.д. директора 
Раде Живковић. (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), с једне стране и 
 
2. ____________________________________, из ____________________________ 
ул.______________________________, бр. _______ ПИБ                             ,    
матични    број                                    ,    текући    рачун 
___________________________,које   заступа_____________________________,(у  
даљем   тексту: Извршилац услуга), са друге стране. 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ СЛЕДЕЋЕ:  
 
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/2012;14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број У-12/19 
за набавку услуга израде процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања за 
ЈКП Регионална депонија “Срем-Мачва“ Шабац, на основу Позива за подношење понуда 
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца;  
- да је Извршилац услуга доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ______ од 
__________(биће преузето из понуде), која у потпуности одговара захтевима из конкурсне 
документације, а налази се у прилогу и представља саставни део овог уговора;  
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број _______ од ___________(попуњава 
Наручилац), изабрао као најповољнију понуду Извршиоца услуга.  
  
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;  
- да ће Извршилац услуга уговорне обавезе извршити са подизвођачима, односно 
члановима група понуђача:  
______________________________, место ____________________ улица и број,  
______________________________,место_____________________улица и број, 
 ______________________________, место ____________________улица и број,  
______________________________, место ___________________  улица и број  
(попуњава Извршилац услуга навођењем подизвођача/чланова групе понуђача, уколико 
учествује на овој јавној набавци са подизвођачима или доставља заједничку понуду. 
Уколико не учествује, овај део се брише). 

      
    Члан 1. 
Предмет овог уговора представља регулисање међусобних односа уговорних страна 

поводом вршења услуге израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања, 
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а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број: У-12/19 у свему према  
понуди бр. _______ од _____________. 

 
Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да цена за извршене услуге из члана 1. овог уговора, 
сходно понуди број _______ од ___________2019. године износи ___________________ 
динара без ПДВ-а, односно _______________________ динара са ПДВ-ом. 

Уговорена  цена је  фиксна и не може се мењати. 
Уговорена цена из става 1. овог члана обухвата све трошкове везане за извршење 

предмета уговора. 
Члан 3. 

Наручилац се обавезује да за услуге из члана 1. овог уговора, плаћање уговорене цене 
врши у року од 45 дана од дана пријема рачуна, испостављеног након извршене услуге. 

Фактурисани износ биће уплаћен на текући рачун Извршиоца услуге 
бр______________________ код банке_____________________. 

Члан 4. 
 Уговорне стране сагласно констатују да је рок за израду Процене ризика од катастрофа   
најкасније _________. године, а рок за израду Плана заштите и спасавања је _________. 
године. 
  

Члан 5. 
Извршилац услуга се обавезује да предметне услуге изврши ажурно и квалитетно, у 

складу са добрим пословним обичајима, и у свему према важећим законским прописима, 
професионалним стандардима и нормативима струке за предметну врсту услуге. 

Квантитативно-квалитативни пријем извршених услуга врши се у просторијама 
наручиоца, потписивањем Записника о примопредаји предмета уговора од стране 
овлашћених представника наручиоца и извршиоца услуга. 

У случају утврђених недостатака, наручилац и извршилац услуга записнички ће их 
констатовати. Извршилац услуга обавезан је да исте отклони у року од 3 дана. 

 
Члан 6. 

Ако Извршилац услуга касни са извршењем уговорених услуга обавезан је да  
наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2 % од вредности уговорене цене за сваки 
дан закашњења, а не више од 5%.   

Наплата уговорне казне ће се вршити одбијањем од рачуна при исплати и то без 
претходне најаве, с тим што је Наручилац обавезан да у писаној форми саопшти 
Извршиоцу услуга зарачунате уговорне казне за које је рачун умањен.  

Ако Извршилац услуга не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор 
или закасни више од 5 дана од рока утврђеног у члану 4. овог уговора, Наручилац, без 
образложења и без сагласности Извршиоца услуга има право да депоновани инструмент 
обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на 
наплату банци. 

    Члан 7. 
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Извршилац услуга се обавезује да приликом закључења овог Уговора достави соло 
меницу и менично писмо - овлашћење кориснику - повериоцу за наплату соло менице, као 
гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10 % од уговорене вредности услуга без 
обрачунатог ПДВ-а. Рок важења финансијске гаранције је 15 (петнаест) дана дужи од дана 
истека рока за извршење посла. Гаранцијом се обезбеђује извршење посла од стране 
Извршиоца посла - у складу са уговореним обавезама. 

           Члан 8. 
Сви евентуални неспоразуми по овом уговору решаваће се међусобним договором у 

духу добрих пословних односа и узајамног поверења. 

Ако се неспоразум не буде могао решити на поменути начин, исти ће се искључиво 
и коначно решавати пред Привредним судом у Нишу. 
 

 
                      Члан 9. 

Уговор ступа на снагу и примењује се даном потписа од стране наручиоца и 
извршиоца услуга и важи до коначног извршења услуга које су предмет овог уговора. 

 
     Члан 10. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршилац 
услуга касни са извршењем услуге  више од 5 (пет) дана и да о томе писмено обавести 
извршиоца услуга. 

Наручилац  задржава право да једнострано раскине Уговор и да о томе писмено 
обавести извршиоца услуга уколико извршилац услуга не отклони записнички 
констатоване недостатке, у року предвиђеном чланом 5. овог Уговора. 

 
            Члан 11. 

На све остале односе уговорних страна који нису регулисани одредбама овог 
уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

 

    Члан 12. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се сваки сматра 

оригиналом и по 2 (два) припадају свакој уговорној страни. 
 
                  За Понуђача                                                                   За Наручиоца 
     (име, презиме и потпис)                                                            директор 
 
           
 
       ____________________             _______________________ 
               м.п.        
 
НАПОМЕНА:  
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
је сагласан са садржином модела уговора. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

„Набавка услуге израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања “ 
 

Назив понуђача: _____________________________________  
 
Адреса понуђача: _____________________________________ 
 
Место:________________________  
 
Датум: ____.____.2019. године 
 
 
 

Редни 
број НАЗИВ ТРОШКОВА ИЗНОС У ДИНАРИМА 

   
   
   
   
   
   
   
   

УКУПНО:  
 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. (члан 88. став 2. ЗЈН) 

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:    ____.____2019. године   
 
          ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
      М.П        ______________________________ 
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IX   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Назив понуђача: _____________________________________  
 
Адреса понуђача: _____________________________________ 
 
Место:________________________ 
 
Датум: ____.____.2019. године 

 
 

 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012.) 

изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће 
у поступку јавне набавке услуга број У-12/19 – „Набавка услуге израде Процене ризика од 
катастрофа и Плана заштите и спасавања “ подносимо независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:    ____.____2019. године   
 
                                                                                 ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
    М.П                          _____________________________ 

 
 
 
 

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. 
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 X   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Назив понуђача: _____________________________________  
 
Адреса понуђача: _____________________________________ 
 
Место:________________________  
 
Датум: ____.____.2019. године 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при 

састављању своје понуде  у поступку јавне набавке услуга број У-12/19 –„Набавка услуге 
израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања“  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 понеде. 
 
 
Датум:    ____.____.2019. године   
 
                                                                                          ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

      М.П      ___________________________________ 
 

 
 
 
Напомена:   
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
 
 
 
 


