Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 404-02-24/4/2018-02
Датум: 18.04.2018.године
Немањина 22-26
Београд
ИЗМЕНЕ И ДОПУНE
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2
за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.2.9./18
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број
124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), у току рока за подношење понуда у
поступку јавне набавке мале вредности- Услуга утврђивања осетљивости земљишта на
процес ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице), бр.1.2.9./18, за коју су позив и конкурсна
документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
11.04.2018. године, овом Наручиоцу, дана 15.04.2018.године, електронском поштом
заинтересовано лице је упутило мејл, у коме је садржано питање следеће садржине:
Postovani kolega dr Cvetkovicu,
tehničke karakteristike predmeta javne nabavke nisu precizno definisane što ometa realno formiranje
ponude.
Tako u javnoj nabavci broj 1.2.8/18 u "Tehničkim karakteristikama predmeta javne nabavke" u Fazi II,
pod tačkom 2, nije definisan broj uzoraka, pod tačkom 3, nije definisan broj "pratećih" uzoraka tako da
se nezna minimalan broj uzoraka koji če se laboratorijski ispitivati.
U tački 4,isto II Faza, nisu definisani parametri koji se ispituju u okviru ispitivanja fizičkih, hemijskih i
mikrobioločkih karakteristika, nisu definisane metode koje će se primenjivati što su osnovni elementi
potrebni za formiranje cene usluga.
Dalje u Fazi III nisu definisane statističke metode koje planirate da primenite, nije definisano kojom
tehnologijom treba uraditi tematske karte itd.
U javnoj nabavci 1.2.9./18 takodje u "Tehničkim karakteristikama predmeta javne nabavke" u Fazi II pod
tačkom 3.nije definisan minimalni broj uzoraka za laboratorijska ispitivanja, u tački 4. nisu definisani
parametri koji se ispituju u okviru ispitivanja fizičkih i hemijskih karakteristika zemljišta i nisu precizirane
metode koje se primenjuju.
Imajući u vidu prethodno navedeno, ove dve javne nabavke ne sadrže potrebne elememente za
formiranje ponude.
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Naravno kolega dr Cvetkoviću podrazumeva se da sve parametre koje niste definisali treba da radi
institucija koja ima akreditovanu laboratoriju za ispitivanje zemljišta što je definisano " Zakonom o zaštiti
zemljišta" a napisano Vam je u prethodnom mejlu koji je ostao bez odgovora.
U želji da vam se ovakvi propusti više ne ponavljaju, Srdačan pozdrav.

Наручилац је уважио предложену сугестију заинтересованог понуђач, и извршио
измену и допуну конкурсне документације на следећи начин:
на страни 4 од 42 мења се поглавље - II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, које ће бити објављенo у прилогу, под називом:
поглавље ,,II ИЗМЕЊЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ

-

НАБАВКЕ“;

-

на страни 17 од 42, мења се : ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,- ОБРАЗАЦ 2, који ће бити измењен и уподобљен са
Техничким карактеристикама предметне јавне набавке, такође се налази у прилогу
под називом,, ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ“ , -ОБРАЗАЦ 2;

-

на страни 28 од 42 у Моделу уговора мења се члан 1.став 2. тако што се брише став
2, а, додаје нови (измењен став 2), који се налази у прилогу под називом:.

-

,,X ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА“

- Наручилац врши и измену рока за подношење понуда у смислу члана 63 ст. 5. ЗЈН,
на следећи начин:
- Мења се тачка 10. Позива за подношење понуда - Начин подношења понуде и
рок за подношење понуда који сада гласи:
,,Благовременом понудом сматраће се она понуда, која је примљена на адресу
Наручиоца, од стране понуђача најкасније до 03.05.2018.године до 11:00 часова.
- Мења се тачка 11. Позива за подношење понуда која сада гласи:
,,11. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се дана 03.05.2018.године у 11:20 часова на адреси
наручиоца (Омладинских бригада 1, (пословна зграда СИВ 3), 6 спрат, канцеларија 610“ .
Остали наводи из Позива за подношење понуда остају непромењени.
Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Изменењене Обрасце конкурсне документације, понуђачи ће потписати
попунити и печатирати, јер исти чине саставни део конкурсне документације за
предметну набавку!!!
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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II ИЗМЕЊЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
I фаза истраживања – Припремни радови до 15.06.2018. године
1. анализа постојеће научно-истраживачке, планске, стручне и техничке документације;
2. припрема одговарајућих подлога (топографске, педолошке, геолошке, климатскометеоролошке);
3. израда плана теренских и лабораторијских проучавања земљишта.
II фаза – Теренски радови и лабораторијскa истраживања до 15.10.2018. године
1. рекогносцирање терена;
2. отварање најмање 20 педолошких профила на подручју општина Косјерић и Пожега и града
Ужица и проучавање спољне и унутрашње морфологије земљишта;
3. узимање узорака земљишта за лабораторијска проучавања и анализу- на сваком отвореном
профилу узети минимално по један узорак по хоризонту;
4. лабораторијска испитивање физичких и хемијских особина земљишта. Потребно је

извршити анализу оних параметара на основу којих се може утврдити степен
угрожености земљишта од ацидификације у складу са чланом 11. и Прилогом 1.
Општи елементи за оцену ризика од деградације земљишта Табела 6. Елементи за
идентификацију области са ризиком од ацидификације прописаним у Уредби о
програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика
од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма
("Сл.гласник РС", бр.88/10), као и параметара на основу који се може извршити
процена степена осетљивости земљишта на процес ацидификацији према следећим
методама: Holowaychuk & Fessenden, Cinderby и Kuylenstiern.
Испитивње физичких и хемијских параметара се врши према методама прописаним у
(одговарајућим) важећим СРПС стандардима, стандардима Међународне организације за
стандардиазацију (ИСО), а по потреби према другим валидираним методама.
III фаза – Обрада података и израда завршног извештаја до 01.12.2018. године
1. процена степена осетљивости земљишта на процес ацидификацији према следећим
методама: Holowaychuk & Fessenden, Cinderby и Kuylenstiern;
израда завршног извештаја, са општим препорукама за поправку земљишта у зависности од типа
земљишта и начина коришћења.

У

______________

Дана _______________

Потпис понуђача
(М.П.)

______________________

Напомена: Чланом 3, став 1, тач. 32) ЗЈН, прописано је да је одговарајућа она понуда која је благовремена и
за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
У циљу оцене понуде као одговарајуће, понуђачи су обавезни да потпишу и печатом овере одељак II –
Измењене Техничкe карактеристике предмета јавне који је саставни део конкурсне документације и који ће
бити саставни део уговора о предметној набавци, чиме потврђују да су разумели техничке спецификације и
да их у потпуности прихватају. Уколико понуду подноси група понуђача, поглавље II мора бити потписано
и печатом оверено од стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде. У том случају поглавље

II копирати/штампати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ 2
ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Врста услуге

1
I фаза – Припремни радови до 15.06.2018.
године
1. анализа постојеће научно-истраживачке,
планске,
стручне
и
техничке
документације;
2. припрема
одговарајућих
подлога
климатско-метеоролошке);
3. дефинисање локалитета и израда плана
теренских
и
лабораторијских
проучавања земљишта.
Укупно I фаза:
II фаза – Теренски радови и лабораторијска
истраживања до 15.10.2018. године
1. теренска проучавања и отварање најмање
20 педолошких профила;
2. опис
морфологије,
идентификација
хоризоната, узорковање земљишта;
3. узимање пратећих површинских узорака
земљишта за агрохемијску анализу и
њихово просторно позиционирање;
4. лабораторијско испитивање физичких,
хемијских
и
микробиолошких
карактеристика земљишта (основне
агрохемијске особина, садржај штетних
микроелеманата, физичких особина
земљишта, микробиолошких особина
земљишта (респирација).
Укупно II фаза:

4

Укупна
цена
без ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

2

3

Укупна
цена са
ПДВ-ом
(2+3)
4

III фаза – Обрада података и израда завршног
извештаја до 01.12.2018. године
1. статистичка обрада података;
2. израчунавање појединих индекса и
коефицијената загађења;
3. израда тематских карата;
4. утврђивање порекла, зоне и правца
распростирања загађења;
5. утврђивање
утицаја
загађења
на
еколошку равнотежу;
6. израда завршног извештаја,
са
препорукама.
Укупно III фаза:
УКУПНО (I+II+III) фаза:

2. Упутство како да се попуни образац структуре цене
У обрасцу структуре цене приказани су елементи структуре цене и исте понуђачи
попуњавају према следећем упутству:
У колону 2. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за врсту услуге по свим
ставкама која је дата у колони 1;
У колону 3. понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену из колоне 2;
У колону 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом за врсту услуге по свим
ставкама која је дата у колони.
У

______________

Дана _______________

Потпис понуђача
(М.П.)

______________________

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише чиме се потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени, у случају да
понуђач наступа самостално или са подизвођачем. Уколико понућач подноси заједничку
понуду, овај образац попуњава, потписује и печатом оверава споразумом овлашћени члан
из групе понуђача.
Укупна Цена(I+II+III) фаза, која се исказује без ПДВ-а (колона 4) служи за
упоређење и рангирање понуда како би се изабрала најповољнија понуда.
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X ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Услуга утврђивања осетљивости земљишта
на процес ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице),

Уговорне стране:
Република Србија - МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд,
Немањина 22-26, ПИБ 110125138, матични број 17907344, које представља Горан Триван,
министар (у даљем тексту: Наручилац и
2. __________________________________________________ из ______________________,
улица __________________________________________ број _____, ПИБ
_______________, матични број _______________ кога заступа
________________________________ (у даљем тексту: Извршилац услуге)
Остали чланови групе/подизвођачи (само уколико има њиховог учешћа):
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4.________________________________________
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
-да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке мале
вредности број 1.2.9/2018, чији је предмет набавка Услуга утврђивања осетљивости земљишта
на процес ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице), за коју су Позив и Конкурсна
документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;
-да је Извршилац услуге, доставио (самостално/заједничку/са подизвођачем) понуду број
________ од ________2018.године (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара
Техничким карактеристикама (Спецификације) задате у конкурсној документацији, налазе
се у прилогу Уговора и чини његов саставни део;
-да Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора број __________(попуњава Наручилац),
закључује са Извршиоцем услуге Уговор на основу члана 112. и 113. Закона о јавним
набавкама.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора набавка услуге утврђивања
осетљивости земљишта на процес ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице), за потребе
Наручиоца, у свему према Техничким карактеристикама из конкурсне документације и
прихваћеној понуди Извршиоца услуге, број ___________ од __________ 2018. (биће
преузето из понуде), која чини саставни део овог уговора.
Услуга испитивања степена осетљивости земљишта на процес ацидификације (Косјерић,
Пожега, Ужице) подразумева активности дефинисане у три фазе:
I фаза истраживања – Припремни радови до 15.06.2018. године
4. анализа постојеће научно-истраживачке, планске, стручне и техничке документације;
5. припрема одговарајућих подлога (топографске, педолошке, геолошке, климатскометеоролошке);
6. израда плана теренских и лабораторијских проучавања земљишта.
II фаза – Теренски радови и лабораторијскa истраживања до 15.10.2018. године
5. рекогносцирање терена;
6. отварање најмање 20 педолошких профила на подручју општина Косјерић и Пожега и града
Ужица и проучавање спољне и унутрашње морфологије земљишта;
7. узимање узорака земљишта за лабораторијска проучавања и анализу- на сваком отвореном
профилу узети минимално по један узорак по хоризонту;
8. лабораторијска испитивање физичких и хемијских особина земљишта. Потребно је

извршити анализу оних параметара на основу којих се може утврдити степен
угрожености земљишта од ацидификације у складу са чланом 11. и Прилогом 1.
Општи елементи за оцену ризика од деградације земљишта Табела 6. Елементи за
идентификацију области са ризиком од ацидификације прописаним у Уредби о
програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика
од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма
("Сл.гласник РС", бр.88/10), као и параметара на основу који се може извршити
процена степена осетљивости земљишта на процес ацидификацији према следећим
методама: Holowaychuk & Fessenden, Cinderby и Kuylenstiern.
Испитивње физичких и хемијских параметара се врши према методама прописаним у
(одговарајућим) важећим СРПС стандардима, стандардима Међународне организације за
стандардиазацију (ИСО), а по потреби према другим валидираним методама.
III фаза – Обрада података и израда завршног извештаја до 01.12.2018. године
2. процена степена осетљивости земљишта на процес ацидификацији према следећим
методама: Holowaychuk & Fessenden, Cinderby и Kuylenstiern;
3. израда завршног извештаја, са општим препорукама за поправку земљишта у зависности од
типа земљишта и начина коришћења.
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 2.
Укупно уговорена цена I фазе за предметне услуге из члана 1. овог уговора износи
______________ динара без ПДВ-а, односно ____________ (попуњава Извршилац услуге)
динара са ПДВ-ом .
Укупно уговорена цена II фазе за предметне услуге из члана 1. овог уговора износи
_____________динара без ПДВ-а, односно ____________ (попуњава Извршилац услуге)
динара са ПДВ-ом.
Укупно уговорена цена III фазе за предметне услуге из члана 1. овог уговора износи
_____________динара без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. (попуњава
Извршилац услуге)
Укупно уговорена вредност за предметне услуге из члана 1. овог уговора
износи________________динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом,
у складу са прихваћеном Понудом Извршиоца услуге. (попуњава Извршилац услуге)
Цена предметне услуге је фиксна до краја реализације уговора, тј. не може се мењати
до коначног испуњења уговора.
У цену су урачунати сви трошкови 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.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:
- авансно у висини од 30% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, одмах након
потписивања уговора и пријема исправног предрачуна и бланко соло менице за повраћај
авансног плаћања.
- а, остатак од 70% у року од 20 дана од службеног пријема исправно испостављеног
рачуна /фактуре за извршену услугу и Записника о извршеним услугама, потписаног од
стране представника Извршиоца услуге и представника Наручиоца.
Исплата уговорене вредности извршиће се на рачун Извршиоца услуге који наведен
у овом уговору.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средство финансијског обезбеђења за авансно плаћање
Члан 4.
Извршилац услуге се обавезује да, најкасније у року од 3 (три) дана од дана
потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења за авансно плаћање, преда
Наручиоцу бланко соло меницу за авансно плаћање, чији је СЕРИЈСКИ број наведен у
меничном овлашћењу, која у доњем десном углу испод наслова трасант, мора бити печатом
оверена и потписана од стране овлашћеног лица Извршиоца услуге у складу са картоном
депонованих потписа.
Извршилац услуге се обавезује да, уз меницу, достави менично овлашћење (обавезно
по моделу датог у конкурсној документацији), копију картона депонованих потписа,
оверену од стране пословне банке и доказ о регистрацији менице.
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Вредност средства обезбеђења за повраћај аванса утврђује се у износу који одговара
висини од 30% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, што номинално износи __________
динара (попуњава Извршилац услуге).
Средство обезбеђења за авансно плаћање важи најмање 10 дана дуже од рока за
коначно извршења свих уговорених обавеза.
Уколико Извршилац услуге не обезбеди и не преда Наручиоцу средство обезбеђења
за авансно плаћање у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а
Наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити на писани захтев
Извршиоца услуге.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Члан 5.
Извршилац услуге се обавезује да, најкасније у року од 3 (три) дана од дана
потписивања овог уговора, на име средства обезбеђења за добро извршење посла,
Наручиоцу достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без
жираната, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, у корист Наручиоца, са роком
важности 30 дана дуже од дана истека уговора односно од дана извршења свих уговорених
обавеза.
Уз меницу, Извршилац услуге је обавезан доставити менично овлашћење, доказ и
регистрацију менице и копију картона депонованих потписа, са овером од стране пословне
банке Извршиоца услуге која не може бити старија од 15 дана пре дана објаве позива за
учешће у јавној набавци.
Вредност гаранције за добро извршење посла утврђена је у износу који одговара
висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност,
што номинално износи _______________ динара. (биће преузето из понуде)
Уколико Извршилац услуге не достави средство обезбеђења, сматраће се да је
уговор није ступио на снагу (одложни услов), с тим да задржава право да закључи уговор
са следећим најповољнијим понуђачем.
Члан 6.
Наручилац задржава право да ако Извршилац услуге не испуни обавезе преузете
овим уговором, наплати меницу за добро извршење посла која представља средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, потписану од стране лица овлашћеног
за заступање и регистрацију у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени
лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 111/2009-др.закон,
31/20111 и 139/2014-др.закон) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011, 80/2015,
76/2016 и 82/2017).
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 7.
Извршилац услуга се обавезује да Наручиоцу достави писани извештај о
реализованој услузи испитивања степена деградације земљишта услед изливања јаловишта
Столице, најкасније до 5 децембра 2018. године.
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Стручна служба Наручиоца, односно лица задужена за праћење уговора, дужна су
да у року од 5 дана од дана достављеног писаног извештаја о реализованој услузи предметне
набавке, провери њену усаглашеност са Техничким карактеристикама задатим у конкурсној
документацији, и у случају да иста, истакне примедбе на извршене предметне услуге,
Извршилац услуге је дужан да по истима поступи и отклони их у року који му одреди
Стручна служба наручиоца.
Уговорне стране су сагласне у случају да Извршилац услуге, не поступи у складу са
примедбама Наручиоца/стручна служба Наручиоца има право да не изврши плаћање за
пружену усллугу, као и да раскине Уговор, а Извршилац услуге одговара по одредбама
Закона о облигационим односима за неизвршење Уговора.
Представник Наручиоца и представник Извршиоца услуге записнички констатују да
су предметне услуге извршене комплетно у свему према Техничким карактеристикама
задатим у конкурсној документацији.
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ И УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Извршилац услуге се обавезује да предметне услуге из члана 1.овог уговора изврши
најкасније до 01 децембра 2018. године, од дана потписивања уговора.
Све активности неопходне за реализацију предметне услуге, морају бити завршене у
року из става 1. овог уговора.
У случају да Извршилац услуге касни са извршењем уговорних обавеза или обавезу
не изврши, биће у обавези да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2 ‰ за сваки
дан закашњења, а највише до 5% од укупне вредности Уговора.
Наплата уговорне казне за кашњење у извршењу услуге не искључује могућност
реализације средства обезбеђења за добро извршење посла.
У случају неоправданог кашњења Извршиоца услуге дуже од 10 радних (десет) дана,
Наручилац има право да раскине уговор.
Изузетно од ових одредби, уколико Извршилац услуге из објективних разлога касни
са извршењем услуга по овом Уговору, и о томе унапред и благовремено обавести
Наручиоца са назнаком нових разумних рокова у којима ће се услуге извршити, а
Наручилац наведено одобри, казнене одредбе се неће примењивати, као ни у случају
кашњења разлога више силе или из разлога за које одговара Наручилац.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у ставу 3. овог члана,
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Извршиоца услуге, али је дужан да га у року
од 8 (осам) дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
ПОСЕБНА ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ
Члан 9.
Извршилац услуге је дужан да, у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писмено
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.
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ВИША СИЛА
Члан 10.
У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне или
друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране
се ослобађају извршења обавеза за време док трају наведене околности и по основу овога
ниједна од уговорних страна нема право на било какву накнаду.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писаним путем да обавести другу
уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку
престанка тих околности.
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су јој биле
познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза.
У случају да околности из става 1. овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана свака
уговорна страна може раскинути Уговор.
КОМУНИКАЦИЈА И ПРЕЋЕЊЕ УГОВОРА
Члан 11.
Одговорна лица задужена за праћење и реализацију овог уговора код Наручиоца су:
Слободан Цветковић, др.инж.технологије, руководилац Групe за обновљиве изворе
енергије 011/31-22-896, e-mail: slobodan.cvetkovic@ekologija.gov.rs; Марија Драговић,
мастер инж. заштите животне средине, Група за заштиту земљишта и заштиту од ерозије и
бујица, 011/28-56-541, e-mail: marija.dragovic@ekologija.gov.rs и Славица Стојановић,
дипл.правник, Сектор за заштиту природе и климатске промене, 011/31-22-144, e-mail:
slavica.stojanovic@ekologija.gov.rs., запослени у Министарству заштите животне средине.
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код Извршиоца услуге је:
_________________________,
телефон
________________,
email:_______________________________________(попуњава Понуђач).
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених
представника уговорних страна и достављања средстава финансијског обезбеђења у складу
са чл.4 и 5 овог уговора.
Уговор се закључује са роком важења најдуже до 31.12.2018.године.
Члан 13.
Свака од уговорних страна може писаним путем раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема обавештења
о раскиду уговора.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и других
позитивних прописа.
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Члан 14.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно. У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.

за НАРУЧИОЦА

за ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

МИНИСТАР

ДИРЕКТОР

_______________

__________________________
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