
 

 

                           

 

                 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

                    МИНИСТАРСТВО 

      ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

                   Немањина 22 -26  

                 Београд 

              Датум: 23.07.2020. године 

 

 

Предмет: Појашњење - одговор на питање у поступку јавне набавке бр.1.2.29/20 

 

 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга израде студије о 

економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици 

Србији бр.1.2.29/20,  за коју су дана 29.06.2020. године, позив за достављање понуда и конкурсна 

документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, овом 

наручиоцу је дана 22.07.2020. године, електронском поштом заинтересовано лице доставило 

питања следеће садржине:   

 

ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE  

Предмет: Питање за ЈН 1.2.29/20 о набавци услуга израде студије о економском утицају 

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

основу члана 20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) заинтересовано лице предузеће за ревизију и консалтинг „DELOITTE“ д.о.о. 

Београд, са седиштем у Београду, Теразије бр. 8, овим путем Вас моли за додатно 

појашњење у вези са одредбама Модела уговора, садржаног у одељку VI конкурсне 

документације за отворени поступак јавне набавке услуга израде студије о економском 

утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици 

Србији, JН 1.2.29/20, коју спроводи Наручилац Министарство заштите животне 

средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд. Имајући у виду следеће :  

- чланом 7 наведеног Модела уговора, захтева се од Добављача да у року од 5 радних дана 

од дана обостраног потписивања уговора достави Наручиоцу средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла, односно меницу у износу који одговара висини 

од 10% од укупне вредности уговора исказане без обрачунатог пореза на додатну 

вредност;  

- Чланом 14 наведеног Модела уговора (Одговорност) прописано да је Добављач одговоран 

за квалитет сваке појединачно пружене услуге и сноси обавезу накнаде штете која 

наступи због евентуално неадекватно пружене услуге;  

 

Наше разумевање јесте да достављање финансијског обезбеђења за добро извршење посла, 

односно меницe у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора 

исказане без обрачунатог пореза на додатну вредност подразумева да је евентуална 

одговорност Добављача на основу члан 14 Модела уговора ограничена до износа средства 

финансијског обезбеђења захтеваног чланом 7 Модела уговора, односно до 10% од укупне 

вредности уговора исказане без обрачунатог пореза на додатну вредност.  

 

Поводом претходно наведеног, молимо Вас за додатно појашњење у вези са дефинисањем 

одговорности Добављача односно потврду нашег тумачења да, имајући у виду предмет 

јавне набавке и природу посла дефинисану предметом уговора, потенцијална обавеза 

Добављача на накнаду штете која наступи због евентуално неадекватно пружене услуге из 

члана 14 Модела не може прећи износ средства финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла , односно 10% од укупне вредности уговора исказане без обрачунатог 

пореза на додатну вредност. 

 



Takođe, molimo Vas da nam u vezi sa istim postupkom JN br. 1.2.29/20 dostavite pojašnjenja na sl. 

pitanja: 

  

1.    Kada se izdaju fakture za izvršene usluge, odnosno da li se usluge fakturišu i naplaćuju u 

jednakim mesečnim iznosima ili se ukupan iznos naknade isplaćuje na kraju perioda pružanja 

usluge, tj. nakon dostavljanja kompletne Studije o ekonomskom uticaju dodatne javne 

potrošnje u projekte zaštite životne sredine u Republici Srbiji? Takođe, molimo Vas da nam 

preciznije pojasnite konkretne uslovi za prihvatanje izveštaja, odnosno studije, a koji se 

navodi kao uslov za izvršenje plaćanja od strane Naručioca. 

2.       Da li je prilikom podnošenja zajedničke ponude dovoljno dostaviti skenirani primerak 

Sporazuma kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema Naručiocu obavezuju na izvršenje 

javne nabavke ili se zahteva dostavljanje originalnog primerka Sporazuma? 

 
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:   

  

Одговор бр.1 

 Наручилац потврђује да je потенцијална обавеза Добављача на накнаду штете која 

наступи због евентуално неадекватно пружене услуге из члана 14 Модела не може прећи износ 

средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла , односно 10% од укупне 

вредности уговора исказане без обрачунатог пореза на додатну вредност. 

 

Одговор бр.2.1 

  Наручилац је моделом уговора предвидео авансно плаћање у максималном износу до 

50% од уговорене цене и плаћање преосталог износа уговорене цене након уредно извршене 

услуге. 

 Услов за прихватање студије јесте да иста буде урађена у свему према техничким 

спецификацијама које представљају захтев Наручиоца и чине саставни део конкурсне 

документације и услов за  прихватање извештаја је да је  услуга о којој се извештава пружена у 

свему према одредбама из уговора и конкурсне документације.  

 

Одговор бр.2.2 

 Наручилац потврђује да Понуђач приликом подношења заједничке понуде може 

доставити скенирани примерак (фотокопију)  Споразума којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

 

 Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,  

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


