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Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој 
дирекцији за воде заинтересовано лице је електронском поштом 23. априла 2018. 
године поднело захтев за појашњењем у вези са припремом понуде за јавну набавку 
Услуга за потребе испуњавања у 2018. години обавеза Републике Србије који 
произилазе из међународне сарадње у области вода. 
 У достављеном захтеву заинтересовано лице тражи појашњење у вези: 

1. Под тачком 2.1. Опис предмета јавне набавке дате су позиције 
радова које треба обавити у оквиру испуњавања обавеза Републике Србије који 
произилазе из међународне сарадње у области вода у 2018. години, из којих није 
могуће сагледати обим, садржај и динамику радова које треба извршити. Сматрамо да 
је неопходно дати прецизнију спецификацију обима, садржаја и динамике радова у 
форми пројектног задатка или у сличној форми. 

2. С обзиром на то да из динамике радова проистиче и динамика плаћања, 
можете ли размотрити да се у Моделу уговора у члану 4. став 1, начин плаћања 
ситуација усклади са динамиком радова? 

3. Под тачком 4.9.2. Средства финансијског обезбеђења за добро 
извршење уговорне  обавезе наведено је да: „Изабрани понуђач је дужан да у року 
од 10 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу сопствену бланко меницу (са 
депо картоном, меничним овлашћењем и оригиналним овереним захтевом за 
регистрацију менице) за добро извршење уговорне обавезе у висини од 10% 
уговорене цене без ПДВ-а, са роком доспећа 15 дана дуже од дана за коначно 
извршење уговора, а у складу са чланом 10. Модела уговора.“ Међутим, у Моделу 
уговора се наведена обавеза налази у члану 7 и то у измењеном облику – тражи се 
банкарска гаранција: „Извршилац се обавезује да у року од 15 дана од дана 
потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију, и то: 1) за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења најмање 
пет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла која мора бити безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.“ 
Можете ли нам појаснити начин финансијског обезбеђења за добро извршење 
уговорне обавезе? 

4. У обрасцу 2 Образац структуре понуђене цене налази се активност 
„Реализација активности на испуњавању обавеза на основу важећих билатералних 
споразума са Мађарском и Румунијом“, која није предвиђена позицијама радова из 
тачке 2.1. Сматрамо да је потребно да образац структуре понуђене цене буде усклађен 
са предметним радовима. У вези са тим, треба имати у виду и питање бр. 1. 

У вези достављеног захтева заинтересованог лица за појашњењем 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за 
воде даје следећи 

 
 



О Д Г О В О Р 
 

1. Опис предмета јавне набавке: 
 Савезна Република Југославија је 31. јануара 2003. године донела 

Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке 
Дунав („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 2/03). Државна заједница 
Србија и Црна Гора је постала пуноправни члан Међународне комисије за заштиту 
реке Дунав 19. августа 2003. године.  

 На иницијативу Пакта за стабилности Југоисточне Европе, 2001. 
године почели су контакти и преговори четири државе у сливу реке Саве (Словеније, 
Републике Хрватске, Босне и Херцеговина и тадашње Државне заједнице Србија и 
Црна Гора) о закључивању међудржавног споразума о интегралном газдовању водама 
у речном сливу и успостављања међународног режима пловидбе на овој реци. 

 Оквирни споразум о сливу реке Саве (Framework Agreement on the Sava 
River Basin – у даљем тексту: Оквирни споразум), потписан од стране савских држава 
3. децембра 2002. године, обезбеђује принципе и механизме за регионалну сарадњу 
на сливу реке Саве. Оквирни споразум је ступио на снагу 29. децембра 2004. године и 
наша земља је 2004. године постала држава страна Оквирног споразума и Протокола 
о режиму пловидбе доношењем Закона о потврђивању Оквирног споразума и 
Протокола о режиму пловидбе („Службени лист СЦГ - Међународни уговори”, број 
12/04). Централно место у функционисању Оквирног споразума заузима рад 
међународног тела, Међународне комисије за слив реке Саве, задуженог за његову 
имплементацију.  

 Извршилац посла је у обавези да у периоду важења овог уговора ради 
контунуирано до опредељеног износа средстава, у складу са потребама које се 
јављају у оквиру рада у Међународнoj комисији за заштиту реке Дунав и 
Међународнoj комисији за слив реке Саве, а ради испуњавања обавеза Републике 
Србије у области прекограничног управљања водама, уз ангажовање потребног броја 
стручњака са високом стручном спремом. 

 Активности у оквиру Међународне комисије за заштиту реке Дунав 
подразумевају одлазак експерата на око осам састанака експертских/радних група (2 
састанка ГИС групе (по један експерт), по један састанак: Ordinary Meeting, Standing 
Working Group (по три експерата), као и испуњавање обавеза везаних за извештавање 
појединих група (Извештај о напредовању у примени мера за референтни период 
2006-2018, коментари и дискусије за различите документа појединих група), са 
експертским радом у максималном износу од 190 инжењер дана. 

 Активности у оквиру Међународна комисија за слив реке Саве 
подразумевају одлазак на један састанак, експертске групе, као и испуњавање обавеза 
везаних за извештавање појединих група, са експертским радом у максималном 
износу 50 инжењер дана. 

 Извршилац посла је у обавези да одржава сталне консултације са 
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком 
дирекцијом за воде, и на захтев презентује поједине делове рада. 

2. У складу са предвиђеном динамиком радова, у Моделу уговора члан 4. 
може гласити:  

„Члан 4. 
Износ из члана 2. овог уговора Наручилац ће исплатити Извршиоцу, зависно 

од остварених примања буџета Републике Србије, на основу испостављених месечних 
ситуација. 

Наручилац се обавезује да сваку ситуацију исплати у року од _________ 
(попуњава Извршилац, минимални захтевани рок плаћања је 30 дана) дана од пријема 
исте на рачун Извршиоца број _________________, или да у року од 5 дана од пријема 
достави евентуалне примедбе на испостављену ситуацију. Неспоран део Наручилац је 
дужан да плати. 



 Уколико наручилац у року од 5 дана не достави примедбе Извршиоцу на 
испостављену ситуацију, сматраће се да је ситуација оверена.“  

 
3. Тачка 4.9.2. Средства финансијског обезбеђења за добро извршење 

уговорне  обавезе Конкурсне документације треба да гласи: 
 
„Изабрани понуђач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора 

преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење уговорне обавезе у висини 
од 10% уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења најмање пет дана дуже од истека 
рока за коначно извршење посла која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, а у складу са чланом 7. 
Модела уговора.“  

 
4. Исправни образац 2 Образац структуре понуђене цене налази се у 

прилогу. 
 
 

 В.Д. ДИРЕКТОРА 
  

   
Наташа Милић, дипл. инж. шум. 

 



 
Образац 2.  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 
понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене 
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача, уколико Споразумом 
није другачије предвиђено. 

 
Елементи структуре понуђене цене 

 
Износ 

(динара без ПДВ-а) 
1. 2. 

 у оквиру испуњавања обавеза према 
Међународној комисији за заштиту реке Дунав, и 
то: 

 (1) припрема, рад и по потреби 
учешће на састанцима, 

 (2) припрема Четвртог заједничког 
истраживања реке Дунав (обука локалних 
експерата у Кладову, истраживање 
микропластике, хидроморфолошка истраживања и 
одржавање семинара), 

 (3) организација радионице о 
климатским променама; 

 

 

у оквиру испуњавања обавеза према 
Међународној комисији за слив реке Саве, и то: 

 (1) припрема, рад и по потреби 
учешће на састанцима. 
 

 

 
Упутство како да се образац попуни: 
- у колони 2. износ без ПДВ-а, понуђач уписује уписује укупну цену у 

динарима без ПДВ-а која обухвата елементе структуре понуђене цене. 
 
 

  Име и презиме овлашћеног лица  
 М. П.  

 
  Потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 


