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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-301/2017-1 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-301/2017-2, Јавно Предузеће «ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), позива Вас 
да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга у поступку 
јавне набавке мале вредности: 

 

 

ПЛАН ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗОНИ УТИЦАЈА ПУТА НА 
ДЕОНИЦИ: МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ – ВЕЛИКА ПЛАНА (L=54,7KM) 

 

Број јавне набавке: 72/2017 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страница 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 
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IV 
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испуњеност тих услова 

9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 17 

VI Образац понуде 24 

VII Модел уговора 27 

VIII Образац трошкова припреме понуде 31 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 

НАЗИВ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

АДРЕСА: Београд, Булевар краља Александра број 282 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.putevi-srbije.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о заштити животне 
средине („Сл. гласник PC", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС 
и 14/16), Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 14/16), 
Законом о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15), Законом о заштити од буке у 
животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 
30/10 и 93/12), Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и другим важећим 
прописима који се односе на ову област. 
 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 72/2017 је услуга - План праћења стања животне средине у 
зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km). 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт (лице или служба) 

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног дана у 
периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-687, Одељење за јавне набавке и 
уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs. 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 72/2017 је услуга – План праћења стања животне средине у 
зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km), (ознака из Општег 
речника набавки: 713130000 Саветодавне услуге у области заштите животне средине). 
Процењена вредност јавне набавке је до 1.750.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

 
 
 
 
 

http://www.putevi-srbije.rs/
mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs
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III  ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 

 
1. ОПШТЕ 
 

Под планом праћења стања животне средине у овом пројектном задатку подразумева се 
план обављања мониторинга из члана 72. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, 
бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС и 14-16) и прибављање података о 
нултом стању животне средине. Према члану 72. загађивач, у овом случају ЈП „Путеви Србије“, 
је дужан да „прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на животну 
средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка или смањења нивоа 
загађења“, а на основу израђеног плана мониторинга. Планом мониторинга се прописују 
активности које је потребно спроводити да би се стекао увид у стање животне средине у зони 
утицаја предметне деонице пута. 
 
2. ЦИЉ УСЛУГА 
 

Сврха праћења стања животне средине на државној путној мрежи Републике Србије је 
прикупљање и трансфер информација до корисника, а све у циљу увида у стање квалитета 
појединих параметара животне средине. Циљ израде Плана праћења стања животне средине у 
зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km)  је да се: 

 на основу анализе примењених конструктивних елемената, опреме пута и пратећих 
садржаја, карактеристика саобраћајног тока, намене површина и еколошких потенцијала 
у зони утицаја предметне деонице пута утврди вид и степен угрожености животне средине 

 одреди оптималан број места, параметара, начина и динамике мерења у циљу 
утврђивања деградације стања животне средине од утицаја пута и свих активности 
везаних за његово коришћење 

 сагледа ангажовање људских и материјалних ресурса потребних за остваривање 
програма праћења стања животне средине на простору утицаја предметне деонице 

 прикупљањем архивских података, као и осматрањем, узорковањем и анализом 
параметара на местима утврђеним Планом сагледа тренутно стање животне средине и 
значај деградације узроковане присуством и експлоатацијом предметне деонице пута. 

 
Израда Плана је неопходан услов за испуњавање законских и међународних обавеза 

извештавања у складу са законима који дефинишу ову област. План урадити уз поштовање 
смерница и методолошког приступа датог у Упутству за праћење стања животне средине у 
путном појасу на мрежи државних путева Републике Србије, у издању ЈП „Путеви Србије“. 
 
3. ПОСТОЈЕЋЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛИ 
 

Полазну основу за израду плана представљају Упутство за праћење стања животне 
средине у путном појасу на мрежи државних путева Републике Србије (ЈП Путеви Србије, 
септембар 2014) и Техничко упутство о процени утицаја на животну средину за путни сектор (ЈП 
Путеви Србије, децембар 2011). 

План праћења треба урадити на основу наведених Упутстава и законских и подзаконских 
докумената. 

Обрађивачу ће без накнаде бити омогућен увид у постојеће штампане публикације са CD-
ом, након склапања уговора. 

 
4. ПРЕДМЕТ УСЛУГА 
 

Израда Плана праћења стања животне средине представља испуњавање законских и 
међународних обавеза извештавања у складу са законима који дефинишу ову област. План 
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треба да лицу које ће обављати мониторинг дâ прецизне податке о локацијама, времену и 
параметрима узорковања, што за крајњи циљ има формирање информационог система 
мониторинга утицаја пута на квалитет животне средине. 
 
Предмет услуга су деонице државног пута IA реда број 1 и то: 

 Мали Пожаревац - Умчари (ознака деонице 1063/1064), 

 Умчари - Водањ (ознака деонице 1065/1066)  

 Водањ - Колари (ознака деонице 1067/1068) 

 Колари – Смедерево (ознака деонице 10691070) 

 Смедерево – Пожаревац (ознака деонице 1071/1072) 

 Пожаревац – Велика Плана (ознака деонице 1073/1074) 
 

У  референтном систему мреже државних путева ЈП „Путеви Србије“ почетни  чвор 
деонице, петља Мали Пожаревац, се води под ознаком 131, на стационажи km 238+156. Крајњи 
чвор, петља Велика Плана је под ознаком 137, на стационажи km 292+870. Између почетног и 
крајњег чвора, налази се још 5 чворова и то петља Умчари (ознака 132, стационажа km 244+643), 
петља Водањ (ознака 133, стационажа km 250+603), петља Колари (ознака 134, стационажа km 
256+855), петља Смедерево (ознака 135, стационажа km 262+562) и петља Пожаревац (ознака 
136, стационажа km 264+050). 
 

На наведеним деоницама треба одредити и осигурати места на којима ће се пратити 
промене стања животне средине услед утицаја предметне деонице аутопута и реализације свих 
активности које се на пут односе (саобраћај, одржавање и др.). Број места оптимизовати тако да 
мерењима и осматрањима буду покривене све микролокације које се квалитативно разликују. 
 

Динамику узорковања и параметре праћења стања дефинисати у сагласности са 
Упутством за мониторинг ЈП „Путеви Србије“. Потребно је приложити фотографије локација на 
којима се врши узорковање/мерење. 
 

У предмеру и предрачуну анализирати ангажовање ресурса за систематско праћење 
стања животне средине у периоду од 7 година. 
 

Приказ тренутног стања животне средине у фази израде предметног План (тзв. нултог 
стања) мора да садржи податке добијене мерењима, односно снимањем од стране 
акредитованих и овлашћених лабораторија, за све параметре за које Обрађивач није прибавио 
архивске податке. Податке добијене утврђивањем „нултог стања“, доставити и у дигиталној 
форми. 
 
 
5. САДРЖАЈ ПЛАНА  
 
I – ОПШТИ ДЕО 
 
1.1 Решење о испуњености услова за добијање лиценце за израду техничке документације 
1.2 Извод о регистрацији привредног субјекта 
1.3 Овлашћења и акредитације (Приложити Сертификате о акредитацији и Решења о овлашћењу 
надлежних Министарстава за организације/лабораторије) 
1.4 Списак учесника у изради плана 
1.5 Пројектни задатак 
 
II – УВОД 
 
2.1 Циљ израде плана 
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Дефинисати циљ израде на основу принципа еколошке одговорности, заштите потенцијала 
животне средине, објективности, економичности, стицања нових сазнања и сродних постулата. 
 
2.2 Законска регулатива, директиве и препоруке 
 
2.3 Методологија 
Методологија, између осталог, треба да прикаже начин и принципе дефинисања плана праћења 
стања животне средине, на основу којих стандарда, закона, подзаконских аката и препорука  се  
врши  узорковање/мерење  и  мониторинг,  методе  за  одабир  локација  за узорковање/мерење 
и сл. Сва објашњења треба да буду јасна и прецизна. 
 
III – САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
3.1 Карактеристике пута 
Дужина деонице, геометријски и нормални попречни профил, геометријски елементи пута, 
објекти у трупу пута, раскрснице, коловозна конструкција, пратећи садржаји, елементи 
одводњавања коловоза и друго. 
 
3.2 Карактеристике саобраћаја 
ПГДС, брзина саобраћајног тока, временска неравномерност саобраћајног оптерећења, 
структура саобраћајног тока, неравномерност по смеровима и др. 
 
IV – КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

У овом поглављу описати присутне садржаје и потенцијале који су изложени променама 
под утицајем присуства и коришћења предметне деонице пута. 
 
4.1 Конфигурација терена 
У овом подпоглављу описати геолошке, педолошке и геоморфолошке карактеристике терена, 
регистровати присуство клизишта, одрона и осулина. 
 
4.2 Воде 
Регистровати изворе и бунаре, сталне и повремене водотокова, стајаће воде и, влажна станишта  
у  зони  утицаја  пута,  као  и  присуство  водозахвата,  акумулација  и канала. 
Испитати ниво подземне воде и приказати неопходне хидролошке и хидрографске параметре. 
 
4.3 Клима 
Навести климатске и микроклиматске карактеристике од значаја за избор локације и динамике 
узорковања. 
 
4.4 Становништво и намена површина 
Приказати насељеност са припадајућим бројем становника, присуство објеката посебне намене 
(школе, болнице и сл.) и индустријске и инфраструктурне објекте који могу да утичу на стање 
животне средине у зони предметне саобраћајнице. 
 
4.5 Заштићена природна и културна добра 
Навести јавно доступне податке о заштићеним природним и културним добрима у подручју 
утицаја предметне деонице. 
 
4.6 Биљни и животињски свет 
Дати опис вегетације у путном појасу и зони утицаја, навести јавно доступне податке о присуству 
заштићених биљних и животињских врста и, ако на предметној деоници постоје, податке о 
страдањима и о местима преласка животиња, нарочито великих сисара преко саобраћајнице и 
остало. 
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V - МЕРНА МЕСТА, ПАРАМЕТРИ, НАЧИН И ДИНАМИКА МОНИТОРИНГA 
 

На основу стања животне средине, присутних садржаја и идентификације типа и извора 
загађења, уз поштовање принципа економичности, утврдити параметре, односно загађујуће 
материје чије присуство је потребно пратити. Дефинисати и оптимизовати број места, начин и 
учесталост мерења утврђених параметара. Такође, препоручити оптимални  период у току године 
и временске услове за узорковање/мерење. Јасно дефинисати и користити критеријуме за 
оптимизацију мониторинга. 

5.1 Земљиште 
Изабрати мерна места на којима се очекује највећа акумулација загађујућих материја у 
зависности од микроклиматских, топографских и хидролошких карактеристика терена, физичких 
и хемијских особина земљишта и опажене вегетације. Избегавати места са израженим 
антропогеним утицајима из других извора. Извршити мерења и ван зоне утицаја пута. 

5.2 Воде 
Полазни критеријуми за одређивање мерних места су близина (пресецање) водене површине и 
пута и уливи атмосферских вода испуштених са коловоза у реципијенте. У случају присуства 
изворишта водоснабдевања, предвидети испитивања у зони санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања у делу преклапања са зоном утицаја предметне саобраћајнице, ако се 
преклапају. 

5.3 Ваздух 
Mеста узорковања дефинисати у близини осетљивих имисионих тачака, са истовременим 
мерењем протока саобраћаја. 

5.4 Бука 
Мерна места дефинисати у близини осетљивих имисионих тачака, са симултаним мерењем 
протока саобраћаја. 

5.5 Биљни и животињски свет 
За биљни свет предложити методологију праћења деградације шума, влажних станишта или 
другог типа вегетације карактеристичне за предметну деоницу пута, а на основу доступних 
података органа надлежних за послове заштите животне средине и заштиту природе, предузећа 
надлежних за управљање шумама и шумских газдинстава. За праћење утицаја пута на дивље 
животиње дефинисати места која ће обухватити мониторинг ефикасности постојећих пролаза, 
односно локација на којима је, увидом у постојећу документацију и рекогносцирањем терена, 
утврђено да животиње користе за прелаз пута. Прописати начин прикупљања података о 
страдању животиња проузрокованих реализацијом саобраћаја на предметној деоници пута. 
 
VI – АНАЛИЗА ТРОШКОВА 

Представити укупне трошкове праћења стања животне средине, према броју мерних 
места, броју загађујућих материја и динамици мерења представљеној у поглављу V (пет) 
садржаја предметног плана. Одређивање трошкова извршити применом јединичних цена за 
анализиране позиције, односно неком од верификованих метода прорачуна. 
 
VII – ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

На основу постојећих архивских података из свих доступних извора, допуњених 
опажањем, узорковањем и мерењем на претходно дефинисаним местима стећи увид у нулто 
стање животне средине у зони утицаја предметне деонице. 

Потребно је узорковати и анализирати квалитет земљишта на најмање 15 мерних места 
на 5 локалитета, узорковањем земљишта у нарушеном стању из површинског слоја до дубине од 
30 cm (композитни  узорак), минимум 5 узорака воде и минимум 5 узорака седимента, минимум 
четири 24-часовна мерења буке са праћењем саобраћајног тока, мерења загађујућих материја у 
ваздуху на минимум 2 локације. Минимум 2 (два) узорка подземних вода. Потребно је приложити 
фотографије и координате локација на којима се врши узорковање/мерење. Нулто стање у 
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потпуности треба да је усаглашено са предложеним програмом праћења стања животне средине 
у смислу локација и параметара који се прате. 

Иако ће тачан број параметара и загађујућих материја које се прате бити утврђен Планом 
праћења који је предмет ове набавке, потребно је да је Обрађивач нарочито овлашћен и 
акредитован за следеће врсте испитивања/или карактеристике која се мере, што представља 
неопходни минимум: 

 Испитивање квалитета земљишта: pH вредност, % глине и % органске материје, тешки 
метали: (кадмијум (Cd), хром (Cr), жива (Hg), олово (Pb), бакар (Cu), никл (Ni), цинк (Zn)), 
полициклични ароматични угљоводоници (PAH) и минерална уља. 

 Испитивање квалитета површинских вода: pH, температура, електро-проводљивост, 
суспендоване материје, растворени кисеоник, BPK5, HPK, нитрати, хлориди, бакар, хром, 
гвожђе. 

 Испитивање квалитета ваздуха: азотдиоксид (NО2), сумпордиоксид (SО2), угљенмоноксид 
(CO), бензен, суспендоване честице PM10 и PM2.5 

  
VIII – ЗАКЉУЧАК 

 
Дати стручну оцену стања животне средине и трендове који се очекују на основу утврђеног 

нултог стања и карактеристика предметног линијског објекта и његове околине. 
 
IХ – ПРИЛОЗИ 
 
Х – ЛИТЕРАТУРА 
 
6. ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

Обрађивач је пре почетка извршења уговора у обавези да достави финансијско-
динамички план. 

Сви појмови, изрази, називи загађујућих материја морају бити усаглашени са важећим 
законима и подзаконским актима. 

Радна верзија Плана ће бити достављена Наручиоцу у року од 60 дана од дана закључења 
уговора. Обрађивач ће доставити радну верзију Плана у електронској форми. Ова радна верзија 
мора представљати комплетан документ, са извршеним мерењима и анализама нултог стања 
животне средине и у потпуности испоштованим садржајем Плана. Такође, Обрађивач је пре 
почетка мерења у обавези да достави нацрт Програма мерења нултог стања Наручиоцу на 
проверу и консултацију. Мерењу и узорковању се може приступити тек након давања сагласности 
наручиоца на нацрт Програма мерења нултог стања. ЈП „Путеви Србије” ће током израде 
достављати своје коментаре, примедбе и предлоге обрађивачу, који ће бити обавезан да их 
угради у финалну верзију Плана. 

Финална верзија Плана ће бити достављена у року од највише 90 дана од дана закључења 
уговора. Обрађивач ће доставити финалну верзију у штампаној форми, и то у 3 (три) примерка у 
формату А4, тврди повез на српском језику и 1 (један) примерак у дигитализованом облику на 
CD-у, у потпуности истоветан штампаној верзији. 

Јавно предузеће „Путеви Србије” ће задржати сва права над свим радним белешкама, 
прикупљеним и обрађеним подацима, техничким материјалима израђеним у току Плана, 
нацртима и коначним документима и др. Одобрена финална верзија Плана ће моћи да се 
дистрибуира и објављује у јавности, штампаним и електронским медијима након одобрења од 
стране наручиоца. 

Обрађивач сноси све трошкове прибављања топографских и других подлога у 
одговарајућој размери, неопходних за реализацију Плана. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И                                                    

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је   
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности, која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

 1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
1) Да располаже потребним кадровским и пословним капацитетима  (чл. 76. ст. 2. 

Закона); 
 

2) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације (чл. 76. ст. 3. 
Закона); 

1.3. 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 3) 
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, као и додатни  
услов из тачке 1.2. подтачка 2) овог Поглавља.  

 
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
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2.   Упутство како се доказује испуњеност услова 
 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) и члана 75. став 2. 
Закона и додатног услова из тачке 1.2. подтачка 2) овог поглавља (чл. 76. ст. 3. Закона), за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у овом поглављу одељак 
3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене 
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, свака појединачна изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача из групе понуђача, који даје изјаву и оверена 
печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача дат је у овом поглављу одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Испуњеност обавезног услова из чл. 75. став 1. тачка 5) Закона за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем неоверене копије  следећег доказа: 
Важеће решење надлежног министарства да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за 
израду техничке документације за које одобрење за изградњу издаје министарство и то за 
пројектовање саобраћајница (П131Г2). 
 

Испуњеност додатних услова из тачке 1.2. подтачка 1) овог поглавља за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета – за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем 
неоверених копија следећих Доказа: Важеће личне лиценце одговорних 
пројектаната бр. 315 или 318 и бр. 371 са копијом потврде Инжењерске коморе 
Србије иза сваке приложене лиценце. За одговорно лице за израду Плана праћења 
стања животне средине, Решења о одговорном руководиоцу израде Плана 
праћења стања животне средине, да је руководио израдом најмање 3 (три) Студије 
о процени утицаја пута на животну средину са добијеном сагласношћу и 
фотокопијама решења о сагласности на студију надлежног Министарства, односно 
главног пројекта заштите животне средине за пут са фотокопијом насловне стране 
Главног пројекта са печатом извршиоца техничке контроле (попунити Образац бр. 
1 у оквиру овог Поглавља). Уз наведене документе обавезно се прилажу и докази 
о радном статусу: За одговорно лице за израду Плана праћења стања животне 
средине докази о радном статусу: за лица која су код подносиоца пријаве 
запослена – фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у складу са 
одредбама Закона о раду. 

2) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословних капацитета – Доказ: 
Потврде наручиоца да је Понуђач, у периоду од 2011. до 2017. године урадио 
најмање 3 (три) студије о процени утицаја пута на животну средину, односно главна 
пројекта заштите животне средине за пут (попунити Образац бр. 2 у оквиру овог 
Поглавља). Потврде морају садржати тачан назив студије / пројекта, датум 
завршетка исте, број уговора и укупну вредност извршене услуге (Модел обрасца 
Потврде је дат у оквиру овог поглавља). 

3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословних капацитета – Да су 
акредитовани за испитивање квалитета земљишта и седимента (нарочито 
физичко-хемијских особина и испитивање опасних и штетних материја). Доказ: 
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Важећи Сертификат о акредитацији SRPS ISO/IEC 17025:2006 издат од стране 
Акредитационог тела Србије са обимом акредитације. Уз Сертификат о 
акредитацији приложити и детаљан обим акредитације где је потребно да су 
нарочито наведени врста испитивања/или карактеристика која се мери тражени 
Пројектним задатком. 

4) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословних капацитета – понуђач 
доказује достављањем неоверених копија следећих важећих Решења надлежних 
Министарстава и то: Да је понуђач овлашћен да врши мерења нивоа буке у 
животној средини Доказ: Решење о овлашћењу за мерење нивоа буке у животној 
средини. Да је понуђач овлашћен да на прописан начин узоркује и испитује 
квалитет површинских вода (нарочито за физичко-хемијско испитивање 
површинских вода) Доказ: Решење о овлашћењу за испитивање квалитета 
површинских вода и узорковање. Уз наведено решење прилаже се и одговарајући 
Сертификат о акредитацији са детаљним обимом акредитације где је потребно да 
су нарочито наведени врста испитивања/или карактеристика која се мери 
тражени Пројектним задатком. Да је понуђач овлашћен да на прописан начин 
узоркује и испитује квалитет подземних вода (нарочито за физичко-хемијско 
испитивање) Доказ: Решење о овлашћењу за испитивање квалитета подземних 
вода и узорковање. Уз наведено решење прилаже се и одговарајући Сертификат о 
акредитацији са детаљним обимом акредитације где је потребно да су нарочито 
наведени врста испитивања/или карактеристика која се мери тражени 
Пројектним задатком. Да је понуђач овлашћен за мерење квалитета ваздуха, 
односно нивоа загађујућих материја у ваздуху. Доказ: Решење о овлашћењу за 
мерење квалитета ваздуха/нивоа загађујућих материја у ваздуху. Уз наведено 
решење прилаже се и одговарајући Сертификат о акредитацији са детаљним 
обимом акредитације где је потребно да су нарочито наведени врста 
испитивања/или карактеристика која се мери тражени Пројектним задатком. 

 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из тачке 

1.2. подтачка 2), који је предвиђен и одредбама чл. 76. ст. 3. Закона, и који мора испунити 
сваки понуђач из групе понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођачи не могу 
допуњавати потребне кадровске и пословне капацитете за понуђача. 

 
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 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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. 

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. 
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3.  Обрасци изјава 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  __________________________________________________[навести назив понуђача]у 
поступку јавне набавке услуга – План праћења стања животне средине у зони утицаја пута 
на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km), ЈН бр. 72/2017, испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) 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; 

3) 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); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану 
обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде; 

5) Понуђач испуњава додатни услов и то да над њим није покренут поступак стечаја или 
ликвидације(чл. 76. ст. 3. Закона) 

 

 
 

 
 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 

М.П. 

 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
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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 јавне набавке услуга – План праћења стања животне средине у зони утицаја пута 
на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km), ЈН бр. 72/2017, испуњава све 
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 

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

2) 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; 

3) 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). 

 

 
 
 

 
 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 

М.П. 

 
 

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац бр. 1  

 
Референце одговорног лица за израду Плана праћења стања животне средине  

  
Име и презиме : _________________________________ 
 

Р
е

д
н

и
 

б
р

о
ј 

Назив документације Назив деонице 
Година 
израде 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Напомена: Приложити копије Решења о одговорном руководиоцу, да је руководио израдом 
Студије са добијеном сагласношћу и фотокопијама решења о сагласности на студију надлежног 
Министарства, односно Главног пројекта заштите животне средине са фотокопијом извештаја 
Техничке контроле о усвајању Главног пројекта као доказ. 
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Образац бр. 2  
 

СПИСАК УГОВОРА О ИЗРАДИ 
 

Студија о процени утицаја пута на животну средину / Главних пројеката заштите животне 
средине за пут израђених у периоду од 2011. до 2017. године 

 

Р
е

д
н

и
 

б
р

. 

Назив документације  

Година 
завршетка 

реализације 
уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара са ПДВ-ом) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара са ПДВ-ом. 
 
Напомена: Понуђач је обавезан да достави потврде Наручилаца о извршеним услугама које су 
напред наведене, као и фотокопије насловне стране Главног пројекта са печатом 
извршиоца техничке контроле и/или фотокопије Решења о сагласности на студију. (модел 
обрасца Потврде дат је на следећој страници) 
 

 
  
У _______________ дана _________ 2017.г. 

 
Потпис овлашћеног лица: 

 
 

М.П. 
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ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
___________________________________  
     Назив наручиоца 
 
_____________________________________  
        Адреса  
 
Овим потврђујемо да је предузеће 
____________________________________________________ ,  
 
из _______________________________, 

 
_________________________________________________________________________ 
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)  
 
за потребе Наручиоца ______________________________________________________________  

 
квалитетно и у уговореном року израдио Главни пројекат /Студију: 
_________________________________________________________________________ 

(навести врсту услуга) 
 
 
датум  реализације Главног пројекта /Студије___________________________________ 
 
у вредности од ________________________________ динара са ПДВ-ом,  
 
на основу уговора ____________________________ од _________________. 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  
 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени 
подаци тачни.  
 
Контакт особа Наручиоца:  ________________________________, телефон: _________________  
 

 
 

Потпис овлашћеног лица __________________________  
 
 

М.П. 
 
 
Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документа који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном 
језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 

 
2. 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.  
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: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар 

краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – План праћења 
стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана 
(L=54,7km), ЈН бр. 72/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до четвртка 26. октобра 2017. године до 12,30 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: 

 Попуњене и потписане обрасце изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и чл 76. Закона о 
јавним набавкама 

 Попуњен, потписан и оверен образац бр. 1 и 2; 

 Попуњен, потписан и оверен образац понуде; 

 Попуњен, потписан и оверен модел уговора; 

 Попуњен, потписан и оверен образаца изјаве о независној понуди; 
 
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 (Изјава о независној понуди и Изјава 
о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона),који морају бити потписани и оверени печатом од 
стране сваког 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. 
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3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 26. октобра 2017. 
године у 13,00 часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља 
Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији 
поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда. 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. 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: Јавно предузеће 
„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282,са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – План праћења стања животне средине у 
зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km), ЈН бр. 72/2017 
– НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понудеза јавну набавку услуга – План праћења стања животне средине у 
зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km), ЈН бр. 72/2017 
– НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понудеза јавну набавку услуга – План праћења стања животне средине у 
зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km), ЈН бр. 72/2017 
– НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – План праћења стања животне 
средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km), ЈН 
бр. 72/2017 – 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. 

 
6. 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. 
 

7. 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 
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који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 30%, 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. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

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. 

 
8. 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) и 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 и 

 опис послова сваког од понуђачаиз 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. 
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. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОКОВИ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 
Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне - ситуације плати Добављачу у 

року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема 
рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012).  

 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. 
 

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
 
Нацрт – радну верзију плана праћења стања животне средине Понуђач је обавезан да 

достави Наручиоцу у року од 60 дана од дана закључења уговора, у електронској форми, на 
српском језику. Понуђач је пре почетка мерења у обавези да достави нацрт Програма мерења 
нултог стања Наручиоцу на проверу и консултацију. 

Понуђач је обавезан да изради и преда план праћења стања животне средине за 
уговорену деоницу у понуђеном року, који не може бити дужи од 90 календарских дана од дана 
закључења уговора. 
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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. 

 

10. 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. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 

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

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 

12.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 
 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, 
као и 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 наведено „ПОВЕРЉИВО“, а 
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима у 
складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са "ПОВЕРЉИВО", односно и ако 
буду тако означени сматраће се јавним подацима. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди.Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од 
значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може сваког радног дана до 14,00 часова, у писаном облику путем 

поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs или 
непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде. Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће се да је примљен првог 
наредног радног дана. 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 72/2017”. 

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. 

 

14. 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.  

 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена без ПДВ-а“. 

 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за достављање финалне верзије плана 
праћења стања животне средине. 
 

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

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
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би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним 
набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 
на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs факсом на број: 011/30-40-687 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће се 
да је примљен првог наредног радног дана. Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, 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 достављањаи уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће ће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека 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 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 захтева из претходних ставова, 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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 
од 60.000,00 динара уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за 
подношење позива, односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца 
предузете пре истека рока за подношење понуда илиуколико се захтев за заштиту права подноси 
након отварања понуда, без обзира колика је процењена вредност јавне набавке или колико 
износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) Закона прихавтиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће 

елементе: 
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава реализован, 
као и датум извршења налога;  

3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
4) број рачуна: 840-30678845-06; 
5) шифра плаћања: 153 или 253; 
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 
8) корисник: буџет Републике Србије; 
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
10) потпис овлашћеног лица банке. 

mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs
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2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе неведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор, 
потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе неведене под тачком 1. осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор. 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 
Србије у складу са законом и другим прописом.   

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

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 
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.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________________ од ___________ 2017. године, за јавну набавку услуга – 
План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика 
Плана (L=54,7km), ЈН бр. 72/2016. 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Врста правног лица: 
микро – мало – средње – велико  
физичко лице 

 

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 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од 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: 
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2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 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) 5) НАША ПОНУДА ЗА ПЛАН ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗОНИ 
УТИЦАЈА ПУТА НА ДЕОНИЦИ: МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ – ВЕЛИКА ПЛАНА (L=54,7KM), 
ГЛАСИ: 

 

 
 
 
 
 

 
 
У _______________ дана _________ 2017.г. 

 
Потпис овлашћеног лица: 

 
М.П. 

 
 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-а  
 

 

 
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 

 

 
Рок за израду финалне верзије плана праћења 
стања животне средине (не дужи од 90 дана од 
дана закључења уговора) 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 
       
Београд, Булевар краља Александра 282 

Број: 
Датум 

УГОВОР  
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

 
Закључен између уговорних страна: 
 

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 
282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код „АИК 
БАНКЕ“ Београд,телефон 011/30-40-701,које заступа в.д. директора Зоран Дробњак, 
дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац) и    
 

2. ________________________________, _______________, Улица ________________ 
број ____, матични број _____________, ПИБ _________________, број рачуна 
_________________, отворен код ______________________, које заступа  
______________________________ (у даљем тексту: Добављач) 

 
Чланови групе понуђача: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Подизвођачи: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку услуга - 
План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали 
Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km), спровео поступак јавне набавке мале 
вредности; 

 да је Добављач дана ____________2017. године, доставио понуду број ______________, 
која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108.Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2017. 
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2.  

Предмет уговора је План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: 
Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km), по пројектном задатку наведеном у Поглављу III 
конкурсне документације.  

 
ВРЕДНОСТ УСЛУГА 
 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

 цена израде плана праћења стања животне средине из чл. 2. овог Уговора, са свим 
пратећим трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од 
___________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

 Укупна уговорена цена износи ___________________ динара 
  

(словима: _________________________________________________________________динара) 
 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 

 
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
 

Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне плати Добаљачу у року који не 
може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана достављања и овере неспорне 
месечне приврeмене односно окончане сутације, у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012) и то према 
следећој динамици: 
 

 70% путем привремених ситуација за извршење услуге у свему према динамичком плану. 
Привремене месечне ситуације саставља Добављач и подноси на наплату Наручиоцу у 6 
примерака.  

 30% по предаји финалне верзије плана праћења стања животне средине.  
 
РОК 
 

Члан 5. 
Нацрт – радну верзију плана праћења стања животне средине Понуђач је обавезан да 

достави Наручиоцу у року од 60 дана од дана закључења уговора, у електронској форми, на 
српском језику. Понуђач је пре почетка мерења у обавези да достави нацрт Програма мерења 
нултог стања Наручиоцу на проверу и консултацију. 

Рок за завршетак израде финалне верзије плана праћења стања животне средине из чл. 
2. овог Уговора је _________ календарских дана од дана закључења овог уговора. 
 

 



страна 29 од 32 

_________________________________________________________________________________________
ФМ 740.07.1      Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за ЈН бр. 72/2017 

Члан 6. 

Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у року предвиђеном чланом 5. овог Уговора, 
дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, а уколико укупна казна 
пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, Наручилац може једнострано раскинути 
уговор. 

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 
 
ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА 
 

Члан 7. 
 

Добављач се обавезује да послове из члана 2. овог уговора: 
 
 Изврши у складу са одредбама Закона о заштити животне средине („Сл. гласник PC", 

бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС и 14/16), Закона 
о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 14/16), Закона о 
заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15), Закона о заштити од буке у 
животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), Закона о водама („Сл. гласник 
РС“, бр. 30/10 и 93/12), Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) 
и другим важећим законским и подзаконским прописима и стандардима који важи за 
ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје 
струке. 
 

 Изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора; 
 

Члан 8. 

Садржај и опремање предметног плана праћења стања животне средине мора бити у 
сагласности са пројектним задатком, техничким условима и законским прописима. 
 

Члан 9. 
 

Добављач се обавезује да испоручи план праћења стања животне средине: 
 

 три примерка у формату А4 на српском језику, ћириличним писмом и 

 један примерак у дигитализованом облику на CD-у. 
 
 

Члан 10. 
 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада 
објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који 
су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 11. 
 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за 
реализацију послова из члана 2. овог Уговора. 
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Члан 12. 
 

Уколико Наручилац у току израде посла из члана 2. овог Уговора одустане од његове 
израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом одустајању и да 
надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења о одустајању. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 13. 

 
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 14. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених 
лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 15. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 5 (пет) примерака за 
Наручиоца, а 3 (три) за Добављача 

ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
в.д. директора 

 
 

         ДОБАВЉАЧ 
       Директор 

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.                          
 
 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.  
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени 
у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 
У _______________ дана _________ 2017.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

М.П. 

 
 
 
 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________, 
[навести назив понуђача],даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке услуга – План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на 
деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km), ЈН бр. 72/2017,поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 

 
У _______________ дана _________ 2017.г. 

 
Потпис овлашћеног лица: 

 
 
 

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 


