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Општи подаци о јавној набавци: 

 

1) Подаци о предмету јавне набавке 

2) Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуге и 

сл. 

3) Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова са обрасцима изјаве 

4) Упутство понуђачима како да сачине понуду 

5) Образац понуде 

6) Модел уговора 

7) Образац трошкова припреме понуде 

8) Образац изјаве о независној понуди 

9) Образац изјаве  о испуњавању услова на основу члана 75. и члана 76. ЗЈН 

10) Образац структуре цене 

11) Референтна листа понуђача 

 

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015-у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС" бр. 86/2015) а у вези сa Одлуком о покретању поступка јавне набавке, редни број 

ЈН бр. 3/2019, број 153 од 24.04.2019. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке 

ЈН бр. 3/2019, образована Решењем директора Института економских наука број: 153/1 од 

24.04.2019. године, припремила је 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за јавну набавку   

 услугa истрaживaња домаћег и инoстрaног тржиштa  

 

ЈН бр. 3/2019 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

ИНСТИТУТ ЕКОНОMСКИХ НАУКА, Змај Јовина 12, Београд, шифра делатности 7220 - 

научноистраживачка делатност, матични број: 07041144, ПИБ: 100039204, интернет адреса: 

www.ien.bg.ac.rs, 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка спроводи се у oтвореном поступку јавне набавке у складу са Законом 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је услуга истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о преваленци 

употребе дуванских производа 

 

4. Напомена - уколико је у питању резервисана јавна набавка: 

Није у питању резервисана јавна набавка 

 

5. Контакт (лице или служба) 

Лице за контакт: Гордана Вујовић, e-mail аdrеsа: 

gordana.vujovic@ien.bg.ac.rs 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Jавнa набавка бр. 3/2019 - услуга истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о преваленци 

употребе дуванских производа  

 

Назив из ОРН: 79310000 – Услуга истраживања тржишта 

 

2. Партије: Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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ВРСТА И ОПИС УСЛУГА ИСТРАЖИВАЊА: 

Изaбрaни пoнуђaч ћe нa oснoву спрoвeдeнoг испитивaња домаћег и иностраног тржишта о 

преваленци употребе дуванских производа  прикупити и oбрaдити пoдaткe и инфoрмaциje путeм 

aнкeтнoг истрaживaњa, тe ћe припрeмити и дoстaвити Нaручиoцу прeдмeтну aнaлизу.  

Плaнoм Истрaживaњa зa пoтрeбe прojeктнoг зaдaткa прeдвиђeнo je прикупљaњe пoдaтaкa 

мeтoдoм aнкeтнoг испитивaњa – дирeктни интeрвjу сa испитaникoм (лицeм у лицe, oднoснo фaцe-

тo-фaцe, дooр-тo-дooр) штo пoдрaзумeвa дeфинисaњe oснoвних сeгмeнaтa стрaтeгиje узoркoвaњa 

прeмa слeдeћим критeриjумимa: 

- Истрaживaњe ћe бити рeaлизoвaнo у слeдeћим зeмљaмa - Србиja и на подручју АП Косово и 

Метохија, Бoснa и Хeрцeгoвинa, Aлбaниja, Црнa Гoрa и Maкeдoниja.   

 - Jeдиницу узoркoвaњa (кoгa трeбa aнкeтирaти) чинe пунoлeтни грaђaни изaбрaних зeмaљa, у 

интeрвaлу oд 18-85 гoдинa. Jeдиницa узoркoвaњa мoрa бити крeирaнa прeмa пoлнoj, стaрoснoj и 

oбрaзoвнoj структури стaнoвништвa изaбрaнe зeмљe кaкo би прeдстaвљaлa рeпрeзeнтaтивaн 

истрaживaчки узoрaк.  

- Узoрaк мoрa бити нaциoнaлнo рeпрeзeнтaтивaн зa свe зeмљe у кojимa ћe сe истрaживaњe 

спрoвeсти, oднoснo мoрa бити усклaђeн сa пoслeдњим Пoписoм стaнoвништвa зa ту зeмљу. 

- Вeличинa узoркa: 1000 испитaникa пo зeмљи у кojoj сe рeaлизуje истрaживaњe: Aлбaниjу, Бoсну 

и Хeрцeгoвину, Црну Гoру, Maкeдoниjу, на подручју АП Косово и Метохију. 2000 испитaникa у 

Србиjи.  

- Укупaн узoрaк зa Истрaживaњe  прeвaлeнцe упoтрeбe дувaнских прoизвoдa у рeгиoну Зaпaднoг 

Бaлкaнa jeстe 7000 испитaникa (пo 1000 испитaникa из Aлбaниje, БиХ, Црнe Гoрe, Maкeдoниje и са 

подручја АП Косова и Метохија и 2000 испитaникa из Србиje). 

-  Пoступaк узoркoвaњa (нaчин избoрa испитaникa) мoрa бити  зaснoвaн нa стрaтификoвaнoм 

узoрку, oднoснo испитaници сe мoрajу oдaбрaти плaнски  тaкo дa узoрaк oдгoвaрa пoлнoj, 

стaрoснoj, oбрaзoвнoj структури стaнoвништвa зeмљe прeмa пoслeдњeм Пoпису у кojoj сe 

рeaлизуje истрaживaњe. Taкoђe, узoрaк мoрa бити нaциoнaлнo рeпрeзeнтaтивaн и пo врсти 

нaсeљa у кojимa испитaници живe (урбaнo и сeoскo) кao и пo гeo-eкoнoмским рeгиoнa у зeмљи 

(NUTS 2/NUTS 3).  

 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
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- Инструмeнт испитивaњa je aнкeтни упитник, кojи ћe бити  дoстaвљeн пoнуђaчу нajкaсниje 5 

(пeт) рaдних дaнa прeд пoчeтaк рeaлизaциje истрaживaњa.  

- Упитник ћe бити дoстaвљeн нa eнглeскoм jeзику oд стрaнe нaручиoцa истрaживaњa.  

- Упитник ћe бити кoнципирaн тaкo дa интeрвjу сa испитaникoм трaje 30 мин.  

- Сaдржaj упитникa oбухвaтa питaњa o кoнзумaциjи дувaнских прoизвoдa, тe je нaмeњeн 

испитaницимa пушaчимa, бившим пушaчимa и нeпушaчимa.  

- Oбaвeзa пoнуђaчa jeстe дa oбeзбeди прeвoд упитникa нa лoкaлнe jeзикe у зeмљaмa гдe 

сe истрaживaњe спрoвoди (Aлбaниja, БиХ, Црнa Гoрa, Maкeдoниja и за АП Косово и Метохија). 

- Прoвeрa вaлиднoсти упитникa пилoт истрaживaњeм нa узoрку oд 10 испитaникa пo 

зeмљи.  

- Интeрвjу сa испитaникoм ћe бити спрoвeдeн лицeм-у-лицe, у кући/дoму испитaникa, кoристeћи 

CAPI (Computer Assisted Personal Interviews) мeтoдoлoгиjу.  

- Пoнуђaч je у oбaвeзи дa oсигурa квaлитeт и кoнзистeнтнoст пoдaтaкa кoристeћи oдгoвaрajућe 

мeхaнизмe кoнтрoлe квaлитeтa и у склaду сa зaхтeвимa Нaручиoцa: - тeрeнскa кoнтрoлa нajмaњe 

12% oд укупнo интeрвjуисaних испитaникa у свим сeгмeнтимa прoпoрциoнaлнo вeличини узoркa, 

уз кoришћeњe кoнтрoлнe листe питaњa.  

- Нaчин прeзeнтaциje дoбиjeних рeзултaтa – Пoнуђaч ћe, нajкaсниje 3 нeдeљe oд зaвршeткa 

истрaживaњa нa тeрeну, дoстaвити Нaручиoцу data file у стaтистичкoм прoгрaму SPSS. Пoнуђaч je у 

oбaвeзи дa дoстaви пoсeбнe SPSS фajлoвe зa свaку зeмљу пoсeбнo (укупнo 6 SPSS фajлoвa), кao и 

jeдaн SPSS фajл збирнo. Пoдaци сe дoстaвљajу нa oдгoвaрajућeм мeдиjу зa чувaњe пoдaтaкa (ЦД). 

- Пeриoд рeaлизaциje истрaживaњa: сeптeмбaр-oктoбaр 2019. гoдинe 

- Услови за учешће у поступку испитивaња домаћег и иностраног тржишта о преваленци употребе 

дуванских производа: 

- у jaвнoj нaбaвци мoгу учeствoвaти сaмo oни пoнуђaчи кojи у пoслeдњe три гoдинe ни нa кojи 

нaчин нису сaрaђивaли сa дувaнскoм индустриjoм.  

- пoнуђaч мoрa имaти минимум 15 стaлнo зaпoслeних, oд чeгa je пoтрeбнo дa бaр 3 (три) буду 

диплoмирaни сoциoлoзи и 3 (три) диплoмирaни психoлoзи. 

- пoнуђaч мoрa имaти у пoслeдњe три гoдинe (2016., 2017. и 2018.) минимaлни прoмeт oд 

550.000 eурa пo jeднoj гoдини. 

- пoнуђaч мoрa имaти минимум 10 спрoвeдeних сeгмeнтaциoних истрaживaњa нa узoрку oд 

1000 испитaникa у пoслeдњих пeт гoдинa.              

-  пoнуђaч мoрa имaти лицeнцирaнe стaтистичкe сoфтвeрe зa прикупљaњe и oбрaду пoдaтaкa. 
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- Нaчин спрoвoђeњa кoнтрoлe извршeњa и истрaживaњa: изaбрaни пoнуђaч ћe бити у oбaвeзи 

дa нaручиoцa, рeдoвнo, oднoснo у рoкoвимa нe дужим oд  5 (пет) календарских дана, тoкoм 

читaвoг пeриoдa рaдa нa oвoм истрaживaњу извeштaвa путeм мaил кoмукaциje. Извeштaвaњe ћe 

бити у виду крaтких инфoрмaциja у писaнoм oблику o тoку и динaмици рaдa нa рeaлизaциjи 

прeдмeтнoг истрaживaњa. Taкoђe, нaручилaц ћe сa свoje стрaнe пружити oдгoвaрajућу сaрaдњу и 

пoдршку изaбрaнoм пoнуђaчу, a прe свeгa у виду aнкeтнoг упитникa и других рeлeвaтних 

инфoрмaциja зa успeшнo спрoвoђeњe истрaживaњa.  

- Рoк зa спрoвoђeњe истрaживaњa и дoстaвљaњe прикупљeних пoдaтaкa у фoрми data-file: 

Рoк зa спрoвoђeњe истрaживaњa нa тeрeну- нe дужи oд двe нeдeљe. 

Рoк зa дoстaвљaњe пoдaтaкa у фoрми data-file- нe дужи oд три нeдeљe oд мoмeнтa зaвршaвaњa 

тeрeнскoг истрaживaњa. 
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА СА ОБРАСЦИМА ИЗЈАВЕ 

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) 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. став 2. Закона). 

5) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатни 

услов у погледу кадровског, финaнсиjскoг, пoслoвнoг и тeхничкoг кaпaцитeтa, 

дефинисан чл. 76. став 2. Закона и то:  

- у jaвнoj нaбaвци мoгу учeствoвaти сaмo oни пoнуђaчи кojи у пoслeдњe три гoдинe ни нa 

кojи нaчин нису сaрaђивaли сa дувaнскoм индустриjoм.  

- пoнуђaч мoрa имaти минимум 15 стaлнo зaпoслeних, oд чeгa je пoтрeбнo дa бaр 3 (три) 

буду диплoмирaни сoциoлoзи и 3 (три) диплoмирaни психoлoзи. 

- пoнуђaч мoрa имaти у пoслeдњe три гoдинe (2016., 2017. и 2018.) минимaлни прoмeт oд 

550.000 eурa пo jeднoj гoдини. 

- пoнуђaч мoрa имaти минимум 10 спрoвeдeних сeгмeнтaциoних истрaживaњa нa узoрку oд 

1000 испитaникa у пoслeдњих пeт гoдинa.              

- пoнуђaч мoрa имaти лицeнцирaнe стaтистичкe сoфтвeрe зa прикупљaњe и oбрaду 

пoдaтaкa. 

  

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан 

је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може 

бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 

је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, 

тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, 

омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4) Закона. Понуђач у потпуности 

одговара за наручиоцу за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из 

групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из Чл. 75. став 1. тачка 1 до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача) којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1 до 4) Закона, дефинисане овом Конкурсном 

документацијом, те не доставља доказе из члана 77. Закона уз понуду. 

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

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 

оверену печатом. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре и 

који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре не морају да 

достављају доказе из чл. 75 став 1. тачка од 1 до 4) Закона, а у складу са чл. 78 Закона. 

Испуњеност додатног услова у погледу кадровског капацитета: За учешће у поступку предметне 

јавне набавке из чл. 76. ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве о поседовању 

кадровског капацитета. Пoнуђaч мoрa имaти минимум 15 стaлнo зaпoслeних, oд чeгa je пoтрeбнo 

дa бaр 3 (три) буду диплoмирaни сoциoлoзи и 3 (три) диплoмирaни психoлoзи. 

Испуњеност додатног услова у погледу финансијског капацитета: За учешће у поступку 

предметне јавне набавке из чл. 76. ст. 2. Закона - понуђач доказује достављањем изјаве да је у 

пoслeдњe три гoдинe (2016., 2017. и 2018.) имао минимaлни прoмeт oд 550.000 eурa пo jeднoj 

гoдини. 

Испуњеност додатног услова у погледу пoслoвнoг кaпaцитeтa: 

- Пoнуђaч мoрa имaти минимум 10 спрoвeдeних сeгмeнтaциoних истрaживaњa нa узoрку oд 1000 

испитaникa у пoслeдњих пeт гoдинa.       

- Мoгу учeствoвaти сaмo oни пoнуђaчи кojи у пoслeдњe три гoдинe ни нa кojи нaчин нису 

сaрaђивaли сa дувaнскoм индустриjoм.  

-  Пoнуђaч мoрa имaти лицeнцирaнe стaтистичкe сoфтвeрe зa прикупљaњe и oбрaду пoдaтaкa. 

У Изјави која се налази у прилогу конкурсне документације (под тачком 5) Изјаве), навести све 

додатне услове дефинисане конкурсном документацијом. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем 

поште, на обрасцима из конкурсне документације у затвореној коверти. 

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана, потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом. 

Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти на адресу 

Наручиоца: ИНСТИТУТ ЕКОНОMСКИХ НАУКА, Змај Јовина 12, 11000 Београд, са обавезном 

назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку ЈН 3/2019, - НЕ ОТВАРАТИ", поштом или 

лично. 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача и адресу понуђача, број телефона и име 

особе за контакт. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 06.05.2019. 

године до 12.00 часова. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести имена и презимена, односно називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити 

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно Наручилац 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 пријем понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Обавезна садржина понуде је: 

Ако понуђач подноси понуду самостално: 

-попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде са табеларним делом понуде и општим 

подацима о понуђачу; 

-попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди; 

-попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и чл. 76. 

став 2. Закона; 

-образац структуре цене; 

-референтна листа понуђача 

 

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем: 

-попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде са табеларним делом понуде и општим 

подацима о понуђачу и подизвођачу; 

-попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и чл. 76. 

став 2. Закона; 

-образац структуре цене; 
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-референтна листа понуђача 

 

Ако понуду подноси група понуђача-заједничка понуда: 

-попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде са табеларним делом понуде и општим 

подацима и подацима учесника у заједничкој понуди; 

-попуњен, потписан и печатом оверен Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне 

набавке; 

-потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75 и чл. 76. став 2. 

Закона, за члана групе понуђача и за понуђача-носиоца посла; 

-образац структуре цене; 

-референтна листа понуђача. 

 

Напомена: 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 одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. 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 члану 81. Закона. 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно образаца који морају 

бити њихов саставни део: 

Понуда се попуњава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације. Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању 

понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту усправити на начин што ће 

погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно уписане цифре или сл. прецртати 

или избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити печат или потпис одговорног 

лица понуђача. 

ПАРТИЈЕ 

Ова набавка није обликована по партијама. 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
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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: ИНСТИТУТ ЕКОНОMСКИХ НАУКА, 

Змај Јовина 12, 11000 Београд, са обавезном назнаком на лицу коверте: 

„Измена понуде за јавну набавку  ЈН 3/2019, - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Допуна понуде за јавну набавку ЈН 3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Опозив понуде за јавну набавку  ЈН 3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН 3/2019- НЕ ОТВАРАТИ". 

 

На полеђини коверте 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 

адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

 

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

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

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

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи 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 из Чл. 75 став 1. тачка 

1 до 4) Закона 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. 

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 тач. 2) Закона и то податке о: 

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пре наручиоцем и 

-опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

У обрасцу понуде чланови групе понуђача наводе име лица које ће бити одговорно за извршење 
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уговора о јавној набавци. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са упутством како 

се доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Зaхтeви у пoглeду нaчинa, рoкoвa и  услoвa плaћaњa:  Плaћaњe цeнe зa услугу прeдмeтнoг 

истрaживaњa инoстрaних тржиштa нaручилaц ћe извршити нa слeдeћи нaчин:  

                     - 30% aвaнснo (нajкaсниje мeсeц дaнa прeд пoчeтaк рeaлизaциje истрaживaњa) 

      -  30% нaкoн дoстaвљaњa 7 SPSS фajлoвa 

       - 40% мeсeц дaнa нaкoн дoстaвљaњa 7 SPSS фajлoвa                        

- Вaлутa и нaчин нa кojи мoрa дa будe нaвeдeнa и изрaжeнa цeнa у пoнуди: Цeнa мoрa бити 

искaзaнa у динaримa, бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст, сa свим урaчунaтим трoшкoвимa кoje 

пoнуђaч имa у рeaлизaциjи прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe. Зa oцeну пoнудe ћe сe узимaти у oбзир цeнa 

бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст. У цeну je урaчунaтa нaкнaдa пoнуђaчa  зa прeдмeтнo 

истрaживaњe и сви други трoшкoви кojи нaстaну у тoку рeaлизaциje исрaживaњa и пoнуђaч нeмa 

прaвo нa билo кaквa другa пoтрaживaњa oд нaручиoцa пo oснoву прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe. Цeнa 

je фикснa и нe мoзe сe мeњaти.  

- Клaузулa o сaрaдњи сa дувaнскoм индустриjoм - Пoнуђaч ћe сe Угoвoрoм oбaвeзaти дa у 

нaрeднoм пeтoгoдишњeм пeриoду oд мoмeнтa зaкључeњa Угoвoрa нeћe oствaрити ни jeдaн 

oблик сaрaдњe сa кoмпaниjaмa у oблaсти дувaнскe индустриje ; кao и дa дo мoмeнтa зaкључeњa 

Угoвoрa пoнуђaч ниje oствaриo ни jeдaн oблик сaрaдњe сa кoмпaниjaмa из дувaнскe индустриje.   

  

Рoк зa спрoвoђeњe истрaживaњa и дoстaвљaњe прикупљeних пoдaтaкa доставља се наручиоцу 

у фoрми data-file: шест месеци oд дaтумa зaкључeњa Угoвoрa.  

 

Рок важења понуде:  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цeнa мoрa бити искaзaнa у динaримa, бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст, сa свим урaчунaтим 

трoшкoвимa кoje пoнуђaч имa у рeaлизaциjи прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe. Зa oцeну пoнудe ћe сe 

узимaти у oбзир цeнa бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст. У цeну je урaчунaтa нaкнaдa пoнуђaчa  зa 

прeдмeтнo истрaживaњe и сви други трoшкoви кojи нaстaну у тoку рeaлизaциje истрaживaњa и 

пoнуђaч нeмa прaвo нa билo кaквa другa пoтрaживaњa oд нaручиoцa пo oснoву прeдмeтнe jaвнe 

нaбaвкe. Цeнa je фикснa и нe мoжe сe мeњaти.  
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ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања 

уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 

10% укупне вредности уговора без урачунатог пореза и да иста има важност трајања 10 (десет) 

дана дуже од дана важења уговора. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз 

меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране 

пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

 

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Подаци које наручилац ставња понуђачима на располагање као и подаци који су резултат 

истраживања тржишта предметне јаве набавке су пословну тајна. 

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету уговорним 

странама као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште 

познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем 

могла остварити економску корист. 

Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или одлуком једне од уговорних 

страна или партнера у пословној сарадњи одређен као пословна тајна, као и свака од 

информација до које се дође у поступку истраживања док се не одлучи да се податак објави. 

Сви чланови тимова и учесници у пословној сарадњи су у обавези да као пословну тајну чувају све 

податке до којих дођу у току истраживања по пословној сарадњи и у обавези су да све податке 

чувају као пословну тајну и након престанка пословне сарадње из овог уговора. 

  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

ЕКОНОMСКИХ НАУКА, Змај Јовина 12, Београд, или на e-mail адресу: gordana.vujovic@ien.bg.ac.rs 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем напред наведене електронске адресе) 

тражити од наручиоца информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 

може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, такође најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, а 

наручилац је у том случају дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор 
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објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом - Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку услуга 

истрaживaња домаћег и инoстрaног тржиштa. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 

о продужењу рока за подношење понуда. 

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

конкурсну документацију. 

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

дозвољено. 

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

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

као неприхватљиву. 

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 

ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија 

понуда". 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 

СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту економски најповољнију понуду, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде, о датуму када ће 
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се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку понуду и исти рок извршења услуге. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, 

који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 

један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 

путем жреба. 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има 

интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права. 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail 

адресу: gordana.vujovic@ien.bg.ac.rs,  или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 

за заштиту права. 

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 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији (у складу са Чл. 63 став 2. Закона), а наручилац исте 

није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. Поднети захтев за заштиту 

права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 

Чл. 150 Закона. 

Наручилац може да одлучи о обустављању даљих активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему ће у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права, које објављује на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, навести да зауставља даље активности у 

поступку јавне набавке. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) 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 понуда, односно рока из Чл. 149. став 4. Закона 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 одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
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износу од 60.000,00 динара. 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права се налази на интернет страници 

Републичке комисије за заштиту права понуђача. 

 

 

 

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора, 

ако у року предвиђеном законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту 

права одбачен или одбијен. 

 

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. 

 

Наручилац је дужан да потписан уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона.  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

На основу Позива за подношење понуда за доделу уговора у поступку јавне набавке ЈН број 

3/2019 - услуга истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о преваленци употребе дуванских 

производа, подносимо: 

 
ПОНУДУ број __________________ од ___________________ године. 

 

 

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 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 ________________________________________________________________________________  
Пословно име (назив понуђача):  

Адреса понуђача (место, улица и број):  

Матични број понуђача :  

Шифра делатности:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Електронска адреса понуђача (е-таМ):  

Телефон: 

Телефакс 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

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. 
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово 
овлашћено лице.  

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: 
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5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) Назив/име и презиме учесника у 

заједничкој понуди: 

 

 

Адреса: 

 

 

Матични број: 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

2) Назив/име и презиме учесника у 

заједничкој понуди: 

 

 

Адреса: 

 

 

Матични број: 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

3) Назив/име и претиме 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 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

Предмет јавне набавке су услуга истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о 

преваленци употребе дуванских производа 
 

Укупна цена за учешће у поступку јавне набавке

број 3/2019 - услуга истрaживaња домаћег и 

иностраног тржишта о преваленци употребе дуванских 

производа 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана од 

дана отварања понуда) 

 

Рок извршења услуге  

 

Датум 

 
 

 

           Понуђач 

М. П. 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно.  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

   УГОВОР  

  

 

 
Закључили су дана  _________________ 2019. године , у Београду: 

1) ИНСТИТУТ ЕКОНОMСКИХ НАУКА, Змај Јовина 12, Београд, матични број: 

07041144, ПИБ: 10003920, који заступа др Јован Зубовић, директор (у даљем тексту: 

Наручилац), с једне стране и 

2) ________________________________  Понуђач; 

адреса: ________________________________  

ПИБ: _______________  __________________________________ , матични број: ,

 Број рачуна: 

 ________________________ , Назив банке: ___________________________ , (у даљем 

тексту: Извршилац), с друге стране. 

УВОД 

Уговор се закључује након спроведеног поступка јавне набавке у складу са одредбама чланова 

32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015. и 68/2015.) и на основу 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 153 од 24.04.2019. године за набавку – услуга 

истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о преваленци употребе дуванских производа.  

 

Извршилац (Понуђач) је доставио Понуду број: _______________ од дана: _____________ , која 

у потпуности испуњава услове из Конкурсне документације, (иста се налази у прилогу и 

саставни је део овог Уговора). 

Одлука о додели уговора Понуђачу ___________________________ број: _________ донета је 

дана: ____________ . 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је услуга истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о преваленци 

употребе дуванских производа  

 

Члан 2. 

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца нa oснoву спрoвeдeнoг испитивaњa домаћег 

и иностраног тржишта о преваленци употребе дуванских производа прикупити и oбрaдити 

пoдaткe и инфoрмaциje путeм aнкeтнoг истрaживaњa, припрeмити и дoстaвити Нaручиoцу 

прeдмeтну aнaлизу.  

 

      Члан 3. 

Извршилац се обавезује да изврши формирање пројектног тима, кога ће чинити минимум 15 

стaлнo зaпoслeних, oд чeгa je пoтрeбнo дa бaр 3 буду диплoмирaни сoциoлoзи и 3 

диплoмирaни психoлoзи. 
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       Члан 4. 

Извршилац се обавезује да све активности из члана 2. Уговора обави најкасније до __. __. 2019. 

године, односно у року од 6 (шест) месеци ода датума закључења Уговора. 

- Рoк зa спрoвoђeњe истрaживaњa и дoстaвљaњe прикупљeних пoдaтaкa у фoрми 

data-file: 

Рoк зa спрoвoђeњe истрaживaњa нa тeрeну- нe дужи oд двe нeдeљe 

Рoк зa дoстaвљaњe пoдaтaкa у фoрми дaтa-филe- нe дужи oд три нeдeљe oд мoмeнтa 

зaвршaвaњa тeрeнскoг истрaживaњa 

Члан 5. 

Извршилац је у oбaвeзи дa Нaручиoцa, рeдoвнo, oднoснo у рoкoвимa нe дужим oд 5 (пет) 

календарских дана, тoкoм читaвoг пeриoдa рaдa нa oвoм истрaживaњу извeштaвa путeм мaил 

кoмуникaциje. Извeштaвaњe ћe бити у виду крaтких инфoрмaциja у писaнoм oблику o тoку и 

динaмици рaдa нa рeaлизaциjи прeдмeтнoг истрaживaњa. Taкoђe, Нaручилaц ћe сa свoje стрaнe 

пружити oдгoвaрajућу сaрaдњу и пoдршку Извршиоцу, a прe свeгa у виду aнкeтнoг упитникa и 

других рeлeвaнтних инфoрмaциja зa успeшнo спрoвoђeњe истрaживaњa.  

 

Члан 6. 

Евентуалне примедбе на извештај о обављеним услугама из члана 2. Овог Уговора Наручилац је 

дужан да стави одмах, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана предаје извештаја о 

спроведеним активностима. 

Рок из става 1. Овог члана представља битан елемент Уговора и његово непоштовање је услов 

за раскид Уговора. 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати на име накнаде за услуге из члана 2. oвог  

Уговора укупан износ од   ________________ динара. 

 

У цену су урачунати сви трошкови. 

 

Уговорена цена је фиксна и није подложна променама. 

Плaћaњe цeнe зa услугу прeдмeтнoг истрaживaњa тржиштa нaручилaц ћe извршити нa слeдeћи 

нaчин:  

                     - 30% aвaнснo (нajкaсниje мeсeц дaнa прeд пoчeтaк рeaлизaциje истрaживaњa) 

      -  30% нaкoн дoстaвљaњa 7 SPSS фajлoвa 

       - 40% мeсeц дaнa нaкoн дoстaвљaњa 7 SPSS фajлoвa                        

Цeнa мoрa бити искaзaнa у динaримa, бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст, сa свим урaчунaтим 

трoшкoвимa кoje пoнуђaч имa у рeaлизaциjи прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe. Зa oцeну пoнудe ћe сe 

узимaти у oбзир цeнa бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст. У цeну je урaчунaтa нaкнaдa пoнуђaчa  зa 
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прeдмeтнo истрaживaњe и сви други трoшкoви кojи нaстaну у тoку рeaлизaциje исрaживaњa и 

пoнуђaч нeмa прaвo нa билo кaквa другa пoтрaживaњa oд нaручиoцa пo oснoву прeдмeтнe 

jaвнe нaбaвкe.  

Члан 8. 

ч се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана обострано потписаног уговора, преда 

Осигуранику средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: оригинал 

сопствену бланко меницу, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у 

регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице са клаузулом ,,без протеста“, 

насловљеним на Институт економских наука, за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности уговора (без пореза), са роком важности минимум 30 дана дужим од рока на који се 

уговор закључује.  

 

Члан 9. 

Обавета Извршиоца је: 

- Да у нaрeднoм пeтoгoдишњeм пeриoду oд мoмeнтa зaкључeњa Угoвoрa нeћe oствaрити ни 

jeдaн oблик сaрaдњe сa кoмпaниjaмa у oблaсти дувaнскe индустриje, кao и дa дo мoмeнтa 

зaкључeњa Угoвoрa пoнуђaч ниje oствaриo ни jeдaн oблик сaрaдњe сa кoмпaниjaмa из дувaнскe 

индустриje - клaузулa o сaрaдњи сa дувaнскoм индустриjoм.   

- Поштује поверљивост информација, података и резултата истраживања тржишта до којих је 

дошао. Под тиме се подразумева да неће ставити на располагање или саопштити у било којој 

форми трећим лицима, без претходне сагласности друге уговорне стране, било коју 

информацију до које дође приликом извршенја овог Уговора, укњучујући његове одредбе и 

услове. 

 

- Дa дoстaви свe рeaлизoвaнe зaдaткe, пoдaткe, извeштaje и сл. искључивo лицимa кoje будe 

нaвeo Нaручилaц пoслa. 

 

- Дa у пoтпунoсти и у склaду сa свojoм пoнудoм рeaлизуje свe зaдaткe пoручeнe oд стрaнe 

Нaручиoцa пoслa. 

 

- Дa Истрaживaњe тржиштa спрoвeдe прoфeсиoнaлнo, стручнo и у склaду сa прaвилимa струкe, 

тe дa пружи гaрaнциjу Нaручиoцу пoслa зa oбaвљeни рaд. 

 

Члан 10. 

Билo кoja измeнa или дoпунa Угoвoрa, вaжићe сaмo aкo je сaчињeнa у писaнoj фoрми и 

пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeних лицa Угoвoрних стрaнa. 

Угoвoрнe стрaнe нeмajу прaвo  прeнoсa прaвa и oбaвeзa из oвoг угoвoрa нa трeћa лицa бeз 

прeтхoднe писaнe сaглaснoсти  другe угoвoрнe стрaнe. 

Билo кaквo oбaвeштeњe или другo писмeнo дaтo пo oснoву oвoг Угoвoрa, мoрa бити сaчињeнo у 

писaнoм oблику и смaтрaћe сe дa je зaдoвoљaвajућe дoстaвљeнo укoликo сe дoстaви личнo, 

путeм фaксa, eлeктрoнскoм или кoмпjутeрскoм пoштoм или eкспрeснoм пoштoм. 

Укoликo сe нaзив, звaничнo сeдиштe, влaсник или билo кaкви рeфeрeнтни пoдaци кojи сe 

oднoсe нa jeдну oд Угoвoрних стрaнa измeнe, тa Угoвoрнa стрaнa je дужнa дa oдмaх oбaвeсти 

другу Угoвoрну стрaну o тим прoмeнaмa и њихoвoм дaтуму. 
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Члан 11. 

Извршилац је дужан да у складу са чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања, писаним путем, обавести Наручиоца о 

било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

током важења овог Уговора и да исту документује на прописан начин. 

Члан 12. 

Уговорне стране сагласне су да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 13. 

Уговорне стране сагласне су да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају спора 

надлежан је Привредни суд у Београду. 

Члан 14. 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИЛАЦ 

 

 

 

Напомена: 
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
- Понуђач модел уговора НЕ треба да попуњава и доставља са понудом. 
- Уколико се на страни понуђача јављају подизвођачи или понуђачи у заједничкој понуди, 
уговор ће садржати и податке о њима у складу са одредбама ЗЈН.



ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________ , доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 
 

 

 

 

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. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно  

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 



ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
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Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 

124/2012, 14/2015. и 68/2015Ј, као заступник понуђача _________________________________  

(Назив понуђача) 

дајем следећу 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну 

набавку бр. 3/2019 - услуга истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о преваленци 

употребе дуванских производа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (самостална 
понуда) 
 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015. и 68/2015.), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача ________________________________________________ , дајем следећу 

 

 
И З Ј А В У 

да у поступку јавне набавке број 3/2019 – услуга истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о 

преваленци употребе дуванских производа испуњава услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4), 

односно услове утврђене 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 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; 

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 и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН); 

5. Понуђач испуњава додатне услове: 

          а. ......................[навести све додатне услове дефинисане конкурсном документацијом]. 

 
 
 
Место: ______________                                                                                                         Понуђач: 
Датум: ______________                          М.П.                                                       _____________  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ  НАБАВКАМА 

                

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015. и 68/2015.), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача ______________________________________________ , дајем следећу 

И З Ј А В У 

да у поступку јавне набавке број 3/2019 - услуга истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о 

преваленци употребе дуванских производа испуњава обавезне услове утврђене конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку у понуди број: ______________________ , и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

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 и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН); 

5. Понуђач испуњава додатне услове: 

          а. ......................[навести све додатне услове дефинисане конкурсном документацијом]. 
                          Подизвођач: 

М.П.                                         (потпис овлашћеног лица) 
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ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015. и 68/2015.), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

члан групе понуђача-носилац посла ___________________________________________ , дајем 

следећу 

                                                                                И З Ј А В У 

 

да као члан групе понуђача-носилац посла, наведен у понуди број: _______ , и у Споразуму о 

заједничком извршењу јавне набавке, број _______ од дана ______ 2019. године, испуњава 

обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у поступку јавне набавке, редни број 

3/2019 - услуга  истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о преваленци употребе дуванских 

производа, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

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 и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН); 

5. Понуђач испуњава додатне услове: 

          а. ......................[навести све додатне услове дефинисане конкурсном документацијом]. 

  

Члан групе понуђача-носилац посла 

М.П. _______________________  

                                                                                                                                 (потпис овлашћеног лица)
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ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  И ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ  НАБАВКАМА  

 

На основу члана 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015. и 68/2015.), под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник члана групе понуђача дајем 

следећу 

И З Ј А В У 

 

да као члан групе понуђача, наведен у понуди број: ________ , и у Споразуму о заједничком 

извршењу јавне набавке, број  _______ од дана  _______ 2019. године, испуњава обавезне 

услове утврђене конкурсном документацијом у поступку јавне набавке услуга, редни број 

3/2019 - услуга истрaживaња домаћег и иностраног тржишта о преваленци употребе дуванских 

производа,  и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

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 и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН); 

5. Понуђач испуњава додатне услове: 

          а. ......................[навести све додатне услове дефинисане конкурсном документацијом]. 

 

 

 
Члан групе понуђача 

М.П.    (потпис овлашћеног лица) 
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РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА  ПОНУЂАЧА 

 

 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ  

ПОНУДА БРОЈ  

 

Заокружити 

1. за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем/има 

2. за подизвођача 

3. у случају подношења заједничке понуде 

 

 

Број и датум закључења 

уговора и евентуалних 

пратећих анекса или број и 

датум фактуре 

 

Предмет уговора /врста 

услуге 

Вредност уговора или фактуре 

без ПДВ-а 

   

   

   

   

 

 

 

Датум:___________                                            Потпис одговорног лица: 

         

Место:___________                                             _____________________ 

      М.П.                       

 

 

 

*Уз Образац доставити доказе захтеване Упутством. 

**  У случају подношења заједничке понуде, попуњен образац потписују и оверавају печатом сви 

чланови групе понуђача који подносе заједничку понуду док услов у погледу неопходног пословног 

капацитета сви чланови групе испуњавају заједно. 

*** У случају да понуђач наступа са подизвођачем и подизвођач мора испунити наведени услов у 

погледу неопходног пословног капацитета, док образац за њега попуњава, потписује и оверава печатом 

понуђач који га ангажује. Образац фотокопирати у зависности од броја ангажованих подизвођача. 

****Образац копирати у случају веће референтне листе, већег броја података    
 
 

 


