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Крајњи рок за подношење понуда 07.03. 2019. године до 10,00 часова 

Отварање понуда 07.03. 2019. године у 11,00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожаревац, фебруар 2019. године 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

2 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 

покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 404-65/19-015 од 29.01.2019. године  и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-65/19-015/1 од 29.01.2019. 

године, припремљена је 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   

ЈН ОП 3/2019 ( 1.2.61  у Плану јавних набавки) 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља 

 Насловна страна конкурсне документације 

 Садржај конкурсне документације 

I Општи подаци о јавној набавци 

I Подаци о предмету јавне набавке 

I 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

радова,добара или услуга, гаранције квалитета, рок извршења или 

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

I Упутство понуђачима како да сачине понуду 

II Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача 

II Образац за оцену испуњености услова подизвођача 

II Општи подаци о понуђачу 

II 
Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање 

понуде 

II Изјава о ангажовању подизвођача 

II Општи подаци о подизвођачу 

II Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 

II Општи подаци о члану групе понуђача 

II Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења 

II Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде 

II Образац меничног овлашћења за добро извршење посла 

II 
Референц листа  

II Потврде о реализацији закључених уговора  

II Образац понуде 

II Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

II Изјава одговорног пројектанта 

II Образац трошкова припреме понуде 

II Образац изјаве о независној понуди 

II Образац изјаве о поштовању обавеза 

III Модел уговора 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 54 
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ДЕО I 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац:  Градска управа града Пожаревца Пожаревац 

Адреса:  ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац 

Е-mail:  uprava@pozarevac.rs 

Интернет страница наручиоца:  www.pozarevac.rs 

 

 

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

Податак о позицији у финансијском плану: 

Средства за реализацију јавне набавке број ЈН ОП 3/2019 (1.2.61 у Плану јавних 

набавки) обезбеђена су из буџета града Пожаревца  за 2019. годину, раздео 5 - Градска 

управа, глава 5 – Градска управа, функција 360, шифра програма 0701, шифра 

програмске активности 0005, економска класификација 511451 . 

. 

 

Процењена вредност јавне набавке је 583.333,00 динара без ПДВ-а.  

 

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Јавна набавка број ЈН ОП 3/2019 (1.2.61 у Плану јавних набавки) спроводи се у 

отвореном поступку јавне набавке. 

 

1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке услуга – Израда пројекта светлосне сигнализације на 

укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ Богданове 

 

 ОРН 71320000– услуге техничког пројектовања 

 

 

1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора са најповољнијим 

понуђачем за сваку партију појединачно. 

 

1.6. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом. 

Конкурсна документација у поглављима 4. и 5. садржи Упутство како се доказује 

испуњеност обавезних услова за учешће у поступку и Упутство понуђачима како да 

сачине понуду. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације: 

- у просторијама Градска управа града Пожаревца, радним данима од 10:00 до 14:00 

часова, до дана и сата истека рока за подношење понуда 

- са Портала јавних набавки и  

- на интернет адреси наручиоца www.pozarevac.rs.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

http://www.pozarevac.rs/
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наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

Особа за контакт је Јелена Глигоријевић, е-пошта: jelena.gligorijevic@pozarevac.rs, 

у периоду од 10,00-14,00 часова. 

 

1.7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ  ЈН ОП 3/2019 „Израда пројекта светлосне сигнализације на 

укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ Богданове,  (не отварати) на адресу: 

Градска управа града Пожаревца - Комисија за јавну набавку, 12000 Пожаревац, ул. 

Дринска бр. 2. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно 

име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу. 

 

Крајњи рок за подношење понуда је 07.03.2019. године до 10,00 часова. 

 

Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 7,30-

15,30 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

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

неблаговременом. 
Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по 

окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 
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(попунити и залепити на коверту/кутију)  

датум и сат подношења: _________________________ 

(попуњава Писарница наручиоца)  

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ 

Богданове  

РЕДНИ БРОЈ ЈН ОП 3/2019 

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2 .,12000 Пожаревца  

ПОНУЂАЧ :_____________________________________________________  

ПОДИЗВОЂАЧ/И : _______________________________________________  

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: __________________________________________   

адреса понуђача : ____________________________________  

број телефона: ______________________  

број телефакса: ______________________  

електронска адреса: _______________________________  

име и презиме лица за контакт: ______________________________.  

 

 

1.8. МЕСТО,  ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 07.03.2019. године у 11,00 часова, у 

просторијама  наручиоца Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 

12000 Пожаревац, уз присуство овлашћених представника заинтересованих 

понуђача. 

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку 

отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда 

писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и 

датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран 

као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. 

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да 

се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и 

др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка 

отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР. 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

Предмет јавне набавке број ЈН ОП 3/2019 (1.2.61 у Плану јавних набавки) је набавка 

услуга – Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Немањине, 

Дунавске и Југ Богданове  
ОРН 71320000– услуге техничког пројектовања 

 

 

 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

И СЛ. 

3.1.  

 

 

PROJEKTNI ZADATAK 
za izradu investiciono-tehničke dokumentacije: 

 

„IZRADA PROJEKTA SVETLOSNE SIGNALIZACIJE NA UKRŠTANJU ULICA 

NEMANJINE, DUNAVSKE I JUG BOGDANOVE“ 

OPŠTI PODACI: 

 Investitor: Grad Požarevac 

 Objekat: Svetlosna signalizacija 

 Vrsta tehničke dokumentacije: idejno rešenje (IDR), projekat za graĎevinsku dozvolu 

(PGD), projekat za izvoĎenje (PZI) 

 Lokacija: Grad Požarevac, raskrsnica ulica Jug Bogdanove, Dunavske, Nemanjine i 

Takovske 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

Postojeće stanje: 

 Predmetna raskrsnica predstavlja četvorokraku raskrsnicu nejednakih prilaznih 

krakova, koja se nalazi u širem centralnom delu grada tako da je opterećena značajnim 

motornim saobraćajem, a istovremeno se sva četiri kraka raskrsnice koriste za unutar 

naseljske komunikacije. Trenutni režim odvijanja saobraćaja je definisan horizontalnom i 

vertikalnom signalizacijom pri čemu postoji pružanje puta (Takovska-Jug Bogdanova) i 

jednosmerni tok (Jug Bogdanova). Radi kanalisanja svih vidova saobraćaja (pešačkog i 

vozačkog), razvajanja konfliktnih tokova i povećanje ukupne bezbednosti svih učesnika u 

saobraćaju raskrsnicu je potrebno opremiti svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. 

Novoprojektovano stanje: 

Projektom je predviĎeno opremanje raskrsnice novom svetlosnom signalizacijom, a 

izrada projektne dokumentacije i realizacija saobraćajno-tehničkih mera indicirana je 
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kanalisanjem saobraćaja, razdvajanjem konfliktnih tokova i povećanjem bezbednosti 

saobraćaja. 

Projektom je predviĎeno povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju na 

raskrsnici ulica Jug Bogdanove, Dunavske, Nemanjine i Takovske. 

DOKUMENTACIONA OSNOVA ZA PROJEKTOVANJE: 

 Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je pridržavati se sledećeg: 

 

Važeće zakonske regulative 

Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima, 

uredbama i tehničkim uputstvima. 

Projektnog zadatka 

Geodetskih podloga 

 Izvršiti geodetska snimanja terena ili pribaviti što pouzdaniju geodetsku podlogu od 

merodavnih geodetskih organizacija. Sve podatke sa terena (postojeći i novi objekti, šahtovi, 

drveće, stubove, poligone i reperne tačke i sl.) ucrtati na situaciju, koja će zatim služiti kao 

podloga za projektovanje.TakoĎe i podatke o podzemnim instalacijama treba preneti na 

podlogu za projektovanje. Širina snimanog pojasa treba da je takva, da obezbeĎuje 

kompleksnu izradu svih planiranih sadržaja, a predmet su ovog projekta. Obavezno detaljno 

snimiti sve kolske (prolaze) ulaze sa dovoljnim brojem tačaka da bi se mogli situaciono i 

nivelaciono uklopiti u projektno rešenje. Obaveza projektanta je da svaki karakterističnu 

tačku (osovinske, ivične, poligone i sl.) definiše i koordinatama. 

Tehničkih i predprojektnih uslova 

Pridržavati se uslova za projektovanje datih od strane javnih komunalnih preduzeća i 

nadležnih organa, kao i izvoda iz kopije plana i kopije plana vodova. TakoĎe, projektna 

dokumentacija mora biti usklaĎena sa svim uslovima i pravilima sadržanim u uslovima javnih 

preduzeća. 

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE: 

Semaforizacija pešačkog prelaza 

 Na predmetnoj lokaciji predvideti osam ravnih, nasadnih, cevastih, signalnih stubova-

nosača laterni (sa atestom prema važećim standardima), visine L=3.5 m, pocinkovanih 

vrućim postupkom spolja i iznutra, dimenzionisani za brzinu vetra 35 m/s, sa revizionim 

otvorom minimalne dimenzije 300x80 mm, sa priključnom kutijom i poklopcem sa 

bravom-vijcima. 

 Svi stubovi šupljega preseka moraju biti zatvoreni na krajevima kako bi se sprečio ulazak 

vode. 

 Predvideti po dve vozačke laterne za tri smera kretanja (glavni signal i jedan ponavljač sa 

leve strane), prečnika 210 mm izraĎene u LED tehnologiji. Četvrti smer kretanja u kojoj se 

saobraćaj odvija jednosmerno (ulica Jug Bogdanova) nije potrebno opremati vozačkim 

laternama. Dve pešačke laterne (silueta pešaka u svetlosnim telima) dimenzije prečnika 210 

mm izraĎene u LED tehnologiji postaviti jednu naspram druge na semaforskim stubovima u 

pravcu kretanja pešaka. Četvrti krak raskrsnice gde se saobraćaj odvija jednosmerno takoĎe 

je potrebno opremiti pešačkim signalima. 

 Ispitati mogućnost i potrebu postavljanja uslovnih, dopunskih signala u vidu zelene strelice 

za skretanje desno, uzimajući u obzir kanalisanje saobraćajnih tokova kao i ukupnu 

bezbednost svih učesnika u saobraćaju. 
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 Broj i raspored signala predvideti uzimajući u obzir ukoliko su predviĎene graĎevinske 

intervencije i mogućnost izgradnje dodatnih saobraćajnih traka ili mogućnost 

semaforizacije kompletne raskrsnice. Sve mogućnosti obuhvatiti u saradnji sa Investitorom. 

 Za upravljanje signalima na predmetnoj raskrsnici predvideti mikroprocesorski semaforski 

ureĎaj sa mogućnošću detektorskog rada u slučaju procene potrebe detektorskog rada, 

opremljen za upravljanje sa dovoljnim brojem saobraćnih grupa, minimum osam, uz 

mogućnost naknadnog proširenja bez značajnijih materijalnih i vremenskih zahvata. U 

okviru komandnog ureĎaja obezbediti inteligentni interfejs koji ima mogućnost da sa 

detektora (upravljačkih, brojačkih) primi podatke obične, upravljačke i prenese do 

kontrolera kako za upravljanje tako o za arhiviranje podataka o saobraćajnom opterećenju u 

vremenskim presecima, te mogućnošću prenosa podataka u odreĎeni centar. 

 

 UreĎaj treba  da bude osposobljen za rad u sistemu monitoringa i daljinskog nadzora sa 

praćenjem rada svih parametara rada i mogućnošću prikaza trenutnog stanja kao i 

mogućnost arhiviranja podataka i plasiranje u obliku izveštaja za različite vremenske 

periode. 

 

 UreĎaj mora da bude kompatibilan sa celokupnom dodatno postavljenom opremom 

(oprema video nadzora, displeji i drugo), a sam orman ureĎaja mora da omogućava smeštaj 

celokupne opreme za rad video nadzora, a isto tako i električno povezivanje posebnih 

sistema sa elektro priborom. 

 

 Izvršiti kompletno, detaljno brojanje saobraćajnih tokova u skladu sa potrebama izrade 

programa rada svetlosne signalizacije, sa procenom odvijanja saobraćaja nakon 

postavljanja svetlosnih signala. Brojanje saobraćaja treba da je celodnevno od 06-22 časa 

za merodavan dan prema dogovoru sa Investitorom. 

 

 Na osnovu klasične metodologije ili proračunom preko specijalizovanih programskih 

paketa, a na osnovu saobraćajnog opterećenja (prema broju saobraćaja), izraditi signalne 

planove sa proračunom dužine ciklusa i preraspodele vremena signalnih grupa, a uzimajući 

u obzir izračunata zaštitna vremena za vozila i pešake. Predvideti više programa, minimum 

tri u zavisnosti od saobraćajnog opterećenja (vršni i van vršni period, za radni dan, za 

vikend i praznike izvršiti prilagoĎavanje prema mikrolokaciji raskrsnice). Vremenska 

raspodela rada pojedinih planova tokom dana treba da bude usklaĎena i sa postavljanjem 

dodatne opreme. 

 

 Uraditi izmenu (svo potrebno usklaĎivanje) na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji zbog 

uvoĎenja svetlosne signalizacije. 

 

 Elektrotehnički deo prilagoditi saobraćajnom delu uz poštovanje svih pozitivnih propisa 

koji regulišu predmetnu materiju. 

 

 Duž cele trase kablovske kanalizacije za potrebe svetlosnih signala predvideti postavljanje 

PVC cevi prečnika 110 mm kao mehaničku zaštitu kablova. Predvideti zatrpavanje rovova 

u slojevima prema propisima o zbijenosti tla. Ispitati mogućnost podbušivanja ispod trupa 

puta radi izrade kablovke kanalizacije, uz zadržavanje uslova odvijanja saobraćaja. 

 

 Na promenama pravca i na mestima grananja kablovske kanalizacije predvideti razvodna 

okna. 
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 Energetski priključak semaforskog ureĎaja i kompletne opreme unutar njega realizovati 

prema svim pozitivnim propisima nadležne Elektrodistribucije. 

 

 

Sadržaj projekta: 

 

Opšti deo: 

 

 Projektni zadatak 

 Rešenje o registraciji preduzeća sa licencom 

 Rešenje o odreĎivanju odgovornog projektanta (saobraćajne i elektro struke) 

 Licenca projektanta (saobraćajne i elektro struke) 

 Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta (saobraćajne i elektro struke) 

 

Tehnički deo: 

 

 Tehnički izveštaj saobraćajnog dela sa opisom tretiranog problema i potrebe uvoĎenja 

svetlosne signalizacije. Dati objašnjenje brojanja saobraćaja i bezbednosne slike pešačkog 

prelaza i prednosti uvoĎenja svetlosnih signala. Obratiti pažnju na uticaj svetlosnih signala 

na okolinu i ekološke i aspekte zaštite okoline. U slučaju potrebe dati predlog graĎevinskih 

intervencija. Detaljno objasniti mogućnosti i način rada semaforskog ureĎaja u sistemu 

monitoringa. 

 Tehnički izveštaj elektrotehničkog dela sa opisom ugraĎene opreme i sa potrebnim 

proračunima instalacija. 

 Plan horizontalne i vertikalne signalizacije prilagoĎene novonastaloj situaciji sa tačnim 

položajima saobraćajnih znakova i merama za obeležavanje horizontane saobraćajne 

signalizacije. 

 Plan odvijanja faza a u slučaju detektorskog ili tasterskog rada detaljan algoritam načina 

detektorskog-tasterskog rada svetlosnih signala sa promenom stanja a u zavisnosti od 

signala sa detektora ili tastera. 

 Plan dispozicije svetlosnih signala sa tačnim položajem stubova kao i eventualna 

dispozicija detektora kako za vozače tako i za pešake. 

 Program rada svetlosnih signala (signalni planovi), minimum tri. 

 Planove tempiranja svetlosnih signala sa programima rada 

 Tabela konfliktnosti, zaštitnih i minimalnih zelenih vremena 

 Plan kablovske kanalizacije semaforskog ureĎaja sa komunikacionim kabelom. Prikazati i 

postojeće instalacije na predmetnoj lokaciji vodeći računa o propisanim vetikalnim i 

horizontalnim rastojanjima izmeĎu instalacija. 

 Jednopolna šema GRO 

 Plan polaganja signalnih, napojnog i ostalih kablova kao i trake za uzemljenje 

 Plan veza u semaforskim stubovima 

 Prikaz svih potrebnih detalja za izvoĎenje, montažu kao i proračun predviĎenih 

nestandardnih elemenata. 

 Prilog o zaštiti na radu koji obuhvata opasnosti u toku izvoĎenja radova kao i u toku 

eksploatacije objekta. 

 Predmer radova i opreme 

 Predračun radova i opreme 

 

Dispozicija signala i vozačke i pešačke laterne: 
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 Predvideti postavljanje semaforke opreme i vozačkih i pešačkih laterni da na jasan i 

nedvosmislen način svim učesnicima u saobraćaju pruži informacije o mogućnostima kretanja. 

Obavezni tehnički uslovi koje laterne moraju zadovoljavati: 

 

-  Kućište laterne u kome su smešteni svetlosni moduli-signalni pojmovi, za obe dimenzije 

sočiva, 210 i 300 mm,  izraĎeno od polikarbonata otpornog na udar klase IR3 prema 

standardu EN 60598-1, ultravioletno zračenje, atmosferske uticaje i izduvne gasove 

- Sočiva laterni moraju biti izraĎena od polikarbonata otpornog na udar, klase IR3 (ili IK 8) 

prema standardu EN 60598-1. Sočiva moraju biti kompaktna sa površinom kojom se 

postiže uniformnost osvetljenja površine, usmerenost i smanjenje protivfantomskog efekta 

- Držači za montažu laterni moraju biti izraĎeni od polikarbonata otpornog na udar klase 

IR3(ili IK 8)  prema standardu EN 60598-1 ili aluminijuma. Spoj držača i kućišta laterne 

mora da omogućava usmeravanje signalnih pojmova radi postizanja najbolje vidljivosti 

prema saobraćajnom toku. Za laterne sa sočivima dimenzija 210 mm koriste se držači do 

105 mm. Za laterne sa sočivima dimenzija 300 mm koriste se držači do 175 mm. 

- Simboli koji se ugraĎuju na odreĎene signalne pojmove-sočiva na laternama, moraju biti 

uraĎeni tako da se dobija traženi signalni pojam (strelica, slueta pešaka). Simboli 

odgovaraju DIN standardima. 

- Davač signalnog pojma-svetlosni modul mora biti ugraĎen kao kompaktna jedinica i 

hermetički zatvorena u lasi  IP 65 

- Efekat fantomskog svetla mora biti najmanje  klase V 

- Izvor svetlosti LED mora biti postavljen u centru svetlosnog modula za sve signalne 

pojmove 

- Uniformnost osvetljaja površine sočiva-signalnog pojma prema standardu EN 12368 

- Električno napajanje 220 V (+20%, -10%), 50 Hz 

- Maksimalna potrošnja po signalnom pojmu za dimenzije sočiva: 

- fi 210 mm maksimalno 14 W 

- fi 300 mm maksimalno 20 W 

- Intenzitet svetlosti za signalni pojam za dimenzije sočiva: 

- fi 210 mm-  200 ≤  cd  ≤  400, upravljivo 

- fi 300 mm- 200 ≤  cd  ≤  400, upravljivo 

 

 

, 

              Semaforski uređaj: 

 

Semaforski ureĎaj treba da je tipske, mikroprocesorske, modulane izvedbe, stepena 

mehaničke zaštite i zaštite od vlage IP 65. Osnovni bezbednosni uslovi koje semaforski ureĎaj treba 

da ispunjava: 

 

Zahtevi koje mora da zadovolji orman semaforskog ureĎaja: 

 

-UreĎaj mora biti isporučen u jednom ormanu sa tri odvojena dela 

-Orman mora biti u skladu sa zahtevima nadležne elektrodistribucije 

-Priključenje ormana na mrežu mora se izvesti u skladu sa zahtevima nadležne 

elektrodistribucije 

-U ormanu mora postojati dovoljno prostora za smeštaj jedne UPS jedinice koja omogućava 

rad ureĎaja u slučaju prekida napajanja sa mreže, u trajanju od 2 sata 

-U ormanu mora postojati dovoljno prostora za smeštaj završne optičke kutije 

 

Opši zahtevi za funkcionalne mogućnosti ureĎaja: 

-Mogućnost rada sa različitim tipovima laterni LED lanterni 



 

 

 

11 

-Mogućnost rada u linijskoj ili zonskoj koordinaciji pri čemu ispad jednog ureĎaja ne sme da 

naruši koordinaciju 

-Mogućnost upravljanja sa više raskrsnica, sa nezavisnim radom i ispadanjem 

-Mogućnost pojave jedne faze više puta u istom ciklusu 

-Mogućnost davanja prednosti vozilima javnog prevoza ili vozilima na intervenciji 

-Mogućnost kontrolisanja rada signalnih davača na raskrsnici po zahtevu naručioca 

-Mogućnost nadgledanja rada signalnih davača očitavanjem na izlazu, od strane instalatera 

 -Mogućnost očitavanja od strane instalatera,  evidentiranja rada ureĎaja tokom vremena, 

evidentiranje pojave grešaka i ispada 

-Mogućnost punog evidentiranja rada i memorisanja u trajanju od najmanje 48 sati 

-Mogućnost da evidencije o greškama, ispadima i ponovnim uključenjima sadrži najmanje 

100 poslednjih dogaĎaja 

-Mogućnost da memorija sa zapisanim podacima o radu i greškama bude zaštićena od izmena 

podataka 

-Mogućnost očitavanja upisanih planova rada signala ili algoritama iz centralne procesorske 

jedinice ureĎaja, korišćenjem softvera proizvoĎača ureĎaja, od strane korisnika, primenom 

prenosivog PC računara na terenu 

-Mogućnost priključivanja displeja za odbrojavanje proticanja vremena za pešake, vozače ili 

tramvaje 

 

Zahtevi rada ureĎaja u sistemu monitoringa  

-Mogućnost priključenja ureĎaja na postojeće sisteme monitoringa rada semaforskih ureĎaja 

-Mogućnost očitavanja poruke o greškama u sistem za monitoring ili servis, putem 

savremenih tehnologija za komunikaciju GSM i slično. UreĎaj treba da je opremljen 

modulom za daljinsku dijagnostiku.  

-Potpuna mogućnost priključenja ureĎaja u sistem centralnog upravljanja saobraćajem, 

odnosno prilagoĎavanje zahtevima proširenja centa kao i prihvatanja protokola centra 

 

Zahtevi rada ureĎaja u zavisnosti od saobraćajnog opterećenja: 

-Rad sa detektorima koji su danas u upotrebi (induktivni, infracrveni i drugi) 

-Da hardverski i softverski omogućava upisivanje i izvršavanje funkcionalnih algoritama za 

rad svetlosnih signala koji se zasnivaju na izvršavanju stanja, stalnoj proveri zahteva sa 

detektora i prelasku iz stanja u stanje preko prelaznih stanja, na bazi ispunjenosti 

projektovanih vremenskih i logičkih kriterijuma 

-Kontrola rada detektora i prelazak na rezervni sistem upravljanja u slučaju otkaza detektora 

-Mogućnosti podržavanja funkcija produženja i odlaganja najave 

 

Zahtevi vezani za kapacitet konfiguracije semaforskog ureĎaja: 

-Konfiguracija ureĎaja mora da omogućava rad u linijskoj koordinaciji meĎusobno povezanih 

ureĎaja, pri čemu se mora zadovoljiti uslov da i u slučaju ispada bilo kog ostali ureĎaji ostaju 

da rade u koordinaciji 

-Za meĎusobnu komunikaciju ureĎaj mora da ispuni uslov da se koriste signalni, telefonski 

kablovi, ili optički kabel, uz prihvatanje i drugih komunikacionih sistema održavanja linijske 

koordinacije, a naročito mogućnost bežične komunikacije 

-UreĎaj mora da ima mogućnost promene signal planova daljinskim putem, putem GPRS 

-UreĎaj mora da ima mogućnost kompletne kompatibilnosti sa postojećim sistemom 

semaforskih ureĎaja 

- UreĎaj treba da poseduje komunikacioni  port  RS 232 ili ( RS 485, ethernet RJ 45, ili USB) 

- UreĎaj mora da poseduje GPRS – 3G modul 

Osnovni bezbednosni uslovi koje modularni, mikroprocesorski semaforski ureĎaj treba da 

ispunjava definisani su evropskim standardom EN 12675, EN 50556, EN 50293 i EN 61508 
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            Horizontalna signalizacija: 

 

Horizontalna saobraćajna signalizacija mora da odgovara zakonskim propisima, kao i SRPS-

u. Ona obezbeĎuje razdvajanje površina koje nisu namenjene kretanju vozila, kao i voĎenje 

saobraćaja u zoni prelaza. Karakteristike materijala predviĎene horizontalne signalizacije 

treba da imaju odgovarajuću otpornost na atmosferske uticaje i dejstvo pneumatika. Pri tome, 

ne sme se dozvoliti ni pad koeficijenta otpora klizanja ispod zahtevanog. IzvoĎenje 

horizontalne signalizacije predvideti belom bojom. 

 

           Vertikalna signalizacija: 

 

Projektovana vertikalna saobraćajna signalizacija treba da je standardnog tipa, reflektujućih 

karakteristika, oblika i veličine prema srpskim standardima. Njihova boja treba da bude 

otporna na atmosferske i druge uticaje, kao i da im obezbeĎuje uočljive i u uslovima smanjene 

vidljivosti i noću. Dimenzije saobraćajnih znakova treba da odgovaraju deonicama puta. 

 

Posebni uslovi: 

 

 Projektno preduzeće je dužno da obezbedi tehničku kontrolu dokumentacije, izbor 

ovlašćene organizacije koja će vršiti tehničku kontrolu izvršiti obavezno uz saglasnost 

Investitora (saobraćajne i elektro struke). 

 Projektna dokumentacija će se smatrati usvojenom nakon propisno obavljene tehničke 

kontrole projekta. 

Isporuka projekta: 

 Kompletne projekte sa svim prilozima isporučiti u potrebnom broju propisano umnoženih 

i ukoričenih primeraka i jednim primerkom u elektronskom obliku.  

 

 

 

 

                                                                                                                    Инвеститор 
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

 

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. 

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

документима из члана 17-19. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити у неовереним фотокопијама. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који 

су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – 

Регистар понуђача. 

 

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на 

начин одређен конкурсном документацијом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

                                     

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 

75. став  1. тачка  1) Закона); 

2) 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 (члан 75. став  1. тачка  2) Закона); 

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. 

став  1. тачка  4) Закона); 
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4) 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 (члан 75. став  2. 

Закона). 

 

 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

 

4.2.1) располаже неопходним пословним капацитетом:  

          

 

 да су у последњих три година (2016. , 2017. и 2018 ) извршене услуге на изради 

пројектне документације за најмање два пројекта семафоризације 

 да су у последњих три година (2016. , 2017. и 2018 ) извршене услуге на изради 

пројектне документације за најмање један пројекат техничког регулисања 

саобраћаја 

 

 

4.2.2) располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

• Минимално два одговорна пројектанта са лиценцом бр. 370 који су у последње 

три године урадили минимум два пројекта светлосне саобраћајне сигнализације 

• Минимално један одговорни пројектант са лиценцом бр. 350  

• Минимално један одговорни пројектант са лиценцом бр. 315  који је у последње 

три године урадио минимум два пројекта саобраћајних површина 

 

4.2.3) Да располаже сертификатима:  

 

- Сертификат ISO 9001 за системе управљања квалитетом 

- Сертификат ISO 14001 за системе управљања животном средином 

- Сертификат ОHSAS 18001 за системе управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду 

 

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

Закона, и подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) 

до 4) Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

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

услове испуњавају заједно. 

 

 

 

4.3.ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

  

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

достављањем следећих доказа уз понуду: 
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1. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда 

Правно лице: 

 * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

 * Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе) 

Предузетник: 

   * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

 * Извод из одговарајућег регистра  

 Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно 

стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су 

уписани у Регистар). 

 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

 

2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела; 

1) као члан организоване криминалне групе; 

2) да није осуђиван за кривична дела против привреде; 

3) кривична дела против животне средине; 

4) кривично дело примања или давања мита; 

5) кривично дело преваре; 

 Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 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. 

  Докази које подноси уз понуду; 

 Правно лице:   
 *Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења 

може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о 

казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене 

евиденције. 

 * Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег 

суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица; 

 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег 

суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда. 
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За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних 

дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - 

др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), 

а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно 

одељење Вишег суда у Београду. 

Предузетник и физичко лице: 

*уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. 

лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

 Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

 

3.  Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 

на њеној територији 

 Докази које подноси уз понуду:  

 Правно лице: 

  * уверење Пореске управе Министарство финансија и привреде РС (порези и 

доприноси) 

 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 

 Предузетник и физичко лице: 

  * уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде РС (порези и 

доприноси) 

 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 

 Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача.  

 

4. Доказивање услова 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 

 

 Докази које подноси уз понуду:  

 

Правно лице: 

 изјава о поштовању обавеза 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 на 

Обрасцу бр. 16 конкурсне докуменртације.  

 

Предузетник и физичко лице: 

 изјава о поштовању обавеза 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 на 

Обрасцу бр. 16 конкурсне докуменртације.  
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Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача.  

 

 

 

4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

 

4.4.1. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета:  

         Докази које подноси уз понуду:  
 

 списак најзначајнијих наручилаца (референц листа) код којих су 

извршене услуге  на изради пројектне документације  

 референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

Услуге  на изради пројектне документације морају бити реализоване у претходних три 

година (2016. , 2017. и 2018.година), а као доказ о реализацији уз списак се достављају 

и обрасци потврде о реализацији закључених уговора,  са копијама насловне стране 

пројекта из којих се може видети да су извршене услуге. Потврде о реализацији 

закључених уговора се издају на оригиналном Обрасцу бр. 10 конкурсне 

документације који је потребно умножити у потребном броју примерака и доставити за 

сваког референтног купца односно наручиоца посебно. 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно.  

 

4.4.2. Доказивање услова у погледу довољног кадровског капацитета 

           Докази које подноси уз понуду: 

 

 списак радно ангажованих лица који мора бити начињен на меморандуму 

понуђача, оверен печатом и потписом одговорног лица понуђача; 

 фотокопије пријава на осигурање запослених, односно уговора о радном 

ангажовању у складу са чланом 197 и 202. Закона о раду („Службени гласник 

РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука Уставног суда и 113/17). 

Уговор о делу није допуштен облик радног ангажовања.  

 фотокопија личне лиценце 370 , 350 и 315, са важећом потврдом о уплаћеној 

чланарини издатом од Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац 

лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му 

одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Потврда мора бити важећа 

на дан отварања понуда.  

 докази о радном статусу за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача 

запослен – фотокопија пријаве на осигурање, односно за носиоца лиценце који 

није запослен код понуђача:  фотокопија уговора о радном ангажовању на 

извршењу посла који је предмет ове јавне набавке у складу са чланом 197. и 202. 

Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17-одлука Уставног суда и 113/17). Уговор о делу није допуштен облик 

радног ангажовања. Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити 

и анекс уговора којим ће се наручилац и одговорни пројектант обавезати да ће 

наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне 

набавке. 
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 Доказ за одговорног пројектанта са лиценцом бр. 370 и 315 насловне страна 

пројеката из којих се може видети одговорни пројектант  

4.4.3) Доказивање услова у погледу сертификата 

          - Копије тражених сертификата 

 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно. 
 

 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Поступак се води на српском језику. 

 

5.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 

конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 

конкурсне документације и то: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ) 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда 
ПРИЛОГ БР. 1 

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 

суда или надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова 

ПРИЛОГ БР. 2 

3. Уверењe Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

ПРИЛОГ БР. 3 

4.  Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра  

понуђача 
ПРИЛОГ БР. 4 

5.  Изјава о поштовању обавеза 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 

ПРИЛОГ БР. 5 

6. Средства финансијског обезбеђења ПРИЛОГ БР. 6 

7. Доказ о неопходном пословном капацитету ПРИЛОГ БР. 7 

8.  Доказ о довољном кадровском капацитету ПРИЛОГ БР. 8 

 

 

ОБРАСЦИ 

 

1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана 

групе понуђача 
ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 1а 

3. Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

4.       Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и ОБРАЗАЦ БР. 2а 
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потписивање понуде 

4. Изјава о ангажовању подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 3 

5. Општи подаци о подизвођачу ОБРАЗАЦ БР. 4 

6. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ОБРАЗАЦ БР. 5 

7. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 6 

8.  Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења ОБРАЗАЦ БР. 7 

9. Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде ОБРАЗАЦ БР. 8а 

10. Образац меничног овлашћења за добро извршење посла ОБРАЗАЦ БР. 8б 

11. Референц листа  ОБРАЗАЦ БР. 9 

12. Потврде о реализацији закључених уговора    ОБРАЗАЦ БР. 10 

13. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 11 

14. Образац структуре цене са упутством како да се попуни ОБРАЗАЦ БР. 12 

15 Изјава одговорног пројектанта ОБРАЗАЦ БР. 13 

16. Образац трошкова припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 15 

17 Образац изјаве о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 16 

18. Образац изјаве о поштовању обавеза  ОБРАЗАЦ БР. 17 

19. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 18 

 

5.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И 

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о 

испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу 

извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал 

или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач може своју понуду са свим траженим доказима да повеже траком 

(јемствеником) у целину тако да се онемогући убацивање, уклањање или замена 

појединачних докумената након отварања приспелих понуда.  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа с тим што је у обавези да се у понуди позове на 

наведену интернет страницу (Извод из регистра Агенције за привредне регистре  и 

извод из Регистра понуђача). 

 

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 

  

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 

обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима,  односно    

овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе 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. 
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5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

5.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре 

истека рока за подношење понуда. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом 

понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин 

линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене 

понуде. 

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено 

и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или 

«Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 3/2019  – Израда пројекта светлосне 

сигнализације на укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ Богданове.  Понуда 

не може бити измењена после истека рока за подношење. 

 

5.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

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. 

 

5.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 

1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том 

случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити 

самостално.  

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 у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, 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. 

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 
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5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група понуђача.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 

оправданих разлога не одреди другачије. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

5.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

Без аванса. 100 % по извршењу уговореног посла, предаје уговореног броја 

примерака пројекта и по завршеној контроли, записника о примопредаји- 

коначни обрачун, потписан од стране овлашћених лица Наручиоца у року од 30 

дана од дана пријема. 
 

 

5.10. ЗАХТЕВИ  У ПОГЛЕДУ РОКА И МЕСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Рок за израду пројекта не може бити дужи од 30 календарских дана од дана обостраног 

потписивања уговора 

 

5.11. ВАЛУТА И ЦЕНА  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 

цена има предност у случају несагласности. 

 

5.12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 

односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави: 

 

1) једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица 

са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем 

меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона 

депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне 

банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 
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обезбеђења за озбиљност понуде у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

Меница за озбиљност понуде траје 90 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду; 

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним добављачем 

 

 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 

односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању 

средстава финансијског обезбеђења којом потврђује да ће:  

 

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице,  фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у 

року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему 

вредност мора бити изражена у динарима  

 

 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за добро 

извршење посла, достави наручиоцу у тренутку закључења уговора.  

 

НАПОМЕНА: Све менице морају бити потписане од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистроване у складу са чланом 47а. Закона о платном промету 

(«Службени лист СРЈ»бр. 3/02 и 5/03 и («Службени гласник РС» бр. 43/04, 62/06 и 31/11 

и одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 

овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/11) у Регистру меница Народне банке 

Србије,  а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице 

са серијским бројем менице, основом по коме је издата - учешће у поступку  јавне 

набавке), овереног од своје пословне банке. У супротном понуда ће се одбити због 

битних недостатака као неприхватљива. 

Садржина меница:  

Бланко соло менице морају бити безусловне, плативе на први позив, не могу садржати 

додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац,  мањи 

износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Бланко соло менице морају да садрже потпис и печат понуђача. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из конкурсне 

документације понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива због битних 

недостатака.  

По истеку рока важења менице наручилац ће предметне менице вратити, на писани 

захтев добављача. 

 

5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
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укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

понуде. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама и то: 

 путем електронске поште или поште;  

 ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 

Особа за контакт је Јелена Глигоријевић, е-пошта: jelena.gligorijevic@pozarevac.rs, 

у периоду од 10,00-14,00 часова. 

 

Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем e - maila, слати само у 

радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова. 

 

5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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. 

 

5.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде. Понуда која има краћи рок 

важења понуде од 90 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења 

понуде, биће одбијена као неприхватљива. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

5.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена . 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  наручилац 

ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача 

који је понудио краћи рок израде пројекта. 

У ситуацији када су два или више понуђача који су понудили исту цену понудили и 

исти рок, наручилац ће избор најповољније понуде извршити путем жреба. Наручилац 

ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 

имају једнаку најнижу понуђену цену.Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу 

понуђену цену исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 

буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 

поступку наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје 

понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац 

мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није 

већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.  

 

 

5.17. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА  

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о независној понуди којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Понуда понуђача који не достави потписану и печатом оверену изјаву о 

независној понуди биће одбијена као неприхватљива.  
Понуђач је дужан да при састављању своје 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. 

Понуда понуђача који не достави потписану и печатом оверену изјаву о 

поштовању обавеза из претходног става биће одбијена као неприхватљива. 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

5.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА   

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 25 (двадесетпет)  

дана од дана отварања понуда. 

Наручилац је дужан да 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. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

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. 

 

5.19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊАУГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 

39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). 

 

5.20. (НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ) 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ  о постојању негативне 

референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 

 

5.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

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

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 овог закона.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави 

поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: 

 Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, 

Позив на број: 50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив 

наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права; 

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 120.000,00 динара ако се захтев за 

заштиту права подноси након отварања понуда (120.000,00 динара ако се захтев за 

заштиту права подноси пре отварања понуда). 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 

се:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1.  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава);  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са законом и другим прописом. 

 

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

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
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став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 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 члана 149. став 3. Закона о јавним 

набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 

149. Закона о јавним набавкама, 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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

 

5.22. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

5.23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ  

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  

 

5.24.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

5.25. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 

године, односно у наредних шест месеци. 
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ДЕО II 

(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ) 

 

Образац бр. 1.    

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо 

са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и 

обрасце) о испуњености обавезних и додатних услова: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

 

1 2 3 

Доказ о 

испуњености 

услова 

Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова 

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 

Уверење Пореске управе Министарства финансија 

и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса 

и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу 

обавеза по основу изворних локалних јавних прихода  

да не 

ПРИЛОГ БР. 4 
Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из 

Регистра  понуђача  
да не 

ПРИЛОГ БР. 5 

Изјава о поштовању обавеза 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 

да не 

ПРИЛОГ БР. 6 

Средства финансијског обезбеђења: 

-меница за озбиљност понуде 

- изјава о достављању средстава финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла  

да не 

да не 

ПРИЛОГ БР. 7 

Доказ о довољном кадровском капацитету  
-списак радно ангажованих лица који ће бити 

одговорни за извршење уговора 

- фотокопије пријава на осигурање запослених 

односно уговора о радном ангажовању 

- фотокопија личне лиценце 370,350 и 315  

-фотокопија важеће потврде о уплаћеној чланарини 

издата од Инжењерске коморе Србије   

  

да не 
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ПРИЛОГ БР. 8 

Доказ о довољном пословном капацитету  

- списак најзначајнијих наручилаца (референц 

листа) код којих су извршене услуге у 

претходних три година (2016. , 2017. и 

2018.година)  

- потврде о реализацији закључених уговора са 

првом и задњом страном пројекта 

да не 

да не 

ОБРАСЦИ: 

ОБРАЗАЦ БР. 1 Образац за оцену испуњености услова понуђача и 

члана групе понуђача 
да не 

ОБРАЗАЦ БР. 1а Образац за оцену испуњености услова 

подизвођача 

 

да 

 

 не 

ОБРАЗАЦ БР. 2 Општи подаци о понуђачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 2а Изјава понуђача о лицу овлашћеном за 

састављање и потписивање понуде 

 

да 

 

не 

ОБРАЗАЦ БР. 3 Изјава о ангажовању подизвођача да не 

ОБРАЗАЦ БР. 4 Општи подаци о подизвођачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 5 Изјава чланова групе који подносе заједничку 

понуду 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 6 Општи подаци о члану групе понуђача да не 

ОБРАЗАЦ БР. 7 Изјава о достављању средстава финансијског 

обезбеђења 

да не 

ОБРАЗАЦ БР. 8а Образац меничног овлашћења за озбиљност 

понуде 

да не 

ОБРАЗАЦ БР. 8б Образац меничног овлашћења за добро извршење 

посла 

 

да 

 

 не 

ОБРАЗАЦ БР. 9 Референц листа  да не 

ОБРАЗАЦ БР. 10 Потврде о реализацији закључених уговора  да не 

ОБРАЗАЦ БР. 11 Образац понуде да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 12 Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 13 Изјава одговорног пројектанта да не 

ОБРАЗАЦ БР. 14 Образац трошкова припреме понуде да не 

ОБРАЗАЦ БР. 15 Образац изјаве о независној понуди да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 16 Образац изјаве о поштовању обавеза да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 17 Модел уговора да не 

Напомена:  
Образац оверава овлашћено лице.  

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 

 

 

 

Датум: ________________ 2019. године 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

М.П.      _________________________ 
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Образац бр. 1а    

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, 

упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе 

(прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

 

 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног 

суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова  

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 

Уверење Пореске управе Министарства финансија 

и привреде о измирењу доспелих пореза и 

доприноса и уверење надлежне локалне 

самоуправе о измирењу обавеза по основу 

изворних локалних јавних прихода  

да не 

ПРИЛОГ БР. 4 
Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из 

Регистра  понуђача  
да не 

ПРИЛОГ БР. 5 

Изјава о поштовању обавеза 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 

да не 

 

 

 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

Датум: ________________ 2019. године 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 2 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

                                                  1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

                 2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

                          3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

Пословно име или скраћени назив 

понуђача 
 

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице (потписник 

уговора) 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног 

друштва и банка 
 

Матични број понуђача  

Порески број привредног 

друштва – ПИБ 
 

 

 

 

Датум: ________________ 2019. године 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 
 
 

 Напомена: 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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Образац бр. 2а 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 

ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

                                        1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

        2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

              3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је 

понуду за јавну набавку број ЈН ОП 3/2019 – Израда пројекта светлосне 

сигнализације на укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ Богданове 

саставио и потписао _________________________________________________ 

 (име, презиме и звање)  

 

у име и за рачун понуђача ___________________________________________  

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 2019. године 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                                                           

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-ДИРЕКТОРА 

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 

____________________________________ 

  

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- 

ДИРЕКТОРА 

 

____________________________________ 

 

М.П. 
 

 
                                                  

 
 

 
 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор 

понуђача, односно одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац 

је неприменљив. 



 

 

 

32 

Образац бр. 3 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
ДЕО УСЛУГА КОЈЕ 

ИЗВОДИ 

 

УЧЕШЋЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА У % 

     

   

   

   

   

 

 

 

 

Датум: ________________ 2019. године 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

Напомена:  

Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

Образац  копирати  у  потребном  броју  примерака  за  подизвођаче  уколико  понуђач 

наступа са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 

подизвођача. 
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Образац бр. 4 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

Пословно име или скраћени назив 
подизвођача 

 

Седиште и адреса подизвођача 
 

 
Одговорна особа-директор 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
E-mail 

 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

 
 

 
Датум: ________________ 2019. године 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 

 
 
 Напомена: 
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач 
наступа са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 
подизвођача. 
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Образац бр. 5  
 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 

ПОНУДУ 

Број понуде: _______________ 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 

ОП 3/2019 – Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Немањине, 

Дунавске и Југ Богданове  
Овлашћујемо члана групе __________________________________________________ да у 

име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 

ПУН НАЗИВ  И 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

ДЕО НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 

ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

У ПОНУДИ 

(процентулно) 

ПОТПИС  

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И 

ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени члан: 

 

 

 

 

  

Потпис одговорног 

лица: 

___________________ 

 

                             М.П. 

Члан групе: 

 

 

 

 

 

  

Потпис одговорног 

лица: 

___________________ 

 

                             М.П. 

Члан групе: 

 

 

 

 

 

  

Потпис одговорног 

лица: 

___________________ 

 

                             М.П. 

 

Датум: ________________ 2019. године 

 

 

  

  

 

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача 

-директори 
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Образац бр. 6 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

Пословно име или скраћени 
назив члана групе понуђача 

 

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе-
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног 
друштва и банка 

 

Матични број понуђача  

Порески број привредног 
друштва – ПИБ 

 

 
 
 
 
 
 
Датум: ________________ 2019. године 

 
Име и презиме овлашћеног лица 

 
_________________________ 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
_________________________ 

 
 
М.П. 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 7  
 

ИЗЈАВА О 
ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у 

случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку бр. ЈН ОП 3/2019 

– Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Немањине, 

Дунавске и Југ Богданове за потребе наручиоца, доставити:  

 

-  у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у 

року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора  

 

 
 
 

Дана ___________ 2019. године                                             ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ 
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 
М.П. _____________________________  

(потпис овлашћеног лица)  
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Образац бр. 8а 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за озбиљност понуде 
 

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист 

СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист 

СЦГ“, бр. 1/03-Уставна повеља) 
 

ДУЖНИК: ________________________     

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке    

ПИБ: _______________________ дужника – издаваоца менице)    

ТЕКУЋИ РАЧУН: _______________________     

КОД БАНКЕ: _______________________     

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска 2, Пожаревац   (у даљем 

тексту: Поверилац) 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

________________ (________________________________________________________________ 

динара), за озбиљност понуде. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 

(___________________________________________________________________ динара) и да 

иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за 

наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у 

складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ (унети 

одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у 

корист Повериоца Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска 2, Пожаревац (у даљем 

тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде заведене код 

Повериоца – под бројем ________________ од _____________, и код Дужника под бројем 

_____________________ од ______________________. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 

са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

 Рок важења меничног овлашћења је 90 дана од дана отварања понуда. 

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

Место: ________________  

Датум: ________________ 2019. године 

Издавалац менице 

 

_________________________ 

печат и потпис овлашћеног лица 

М.П. 
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Образац бр. 8б                   ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за добро извршење посла 

 На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“ 

бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03-

Уставна повеља) 

ДУЖНИК: ________________________     

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке    

ПИБ: _______________________ дужника – издаваоца менице)    

ТЕКУЋИ РАЧУН: _______________________     

КОД БАНКЕ: _______________________     

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска 2, Пожаревац   (у даљем 

тексту: Поверилац) 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

________________ (____________________________________________________________ 

динара), за добро извршење посла. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 

(_______________________________________________________________ динара) и да 

иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за 

наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у 

складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ (унети 

одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у 

корист Повериоца Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац (у 

даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за  добро извршење посла по 

Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____________________________ од 

_______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од 

_________________________. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 

са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

 Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет 

јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 

исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.  

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

Место: ________________  

Датум: ________________ 2019. године 

Издавалац менице 

_________________________ 

печат и потпис овлашћеног лица 

М.П. 
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Образац бр. 9 

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ НАРУЧИЛАЦА КОД КОЈИ СУ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ У 

2016. , 2017.  И 2018. ГОДИНИ   

 

 

 

Редни 

број 

 

Назив наручиоца 

Година у којој су 

извршене услуге 

Назив извршених услуга по 

уговору 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

Датум: ________________ 2019. године 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ ПОТПИСАНУ ОД 

СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ОБРАСЦУ БРОЈ 10. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима. 
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Образац бр. 10 

 

П О Т В Р Д А 

                                

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА   

 

___________________________________________  

         Назив  наручиоца 

 

__________________________________________  

                   Адреса  

 

Заводни број: _____________________   

 

Датум и место:   ______________________  

 

Овим потврђујемо да је привредно друштво/предузетник  

 

______________________________________________________  

за потребе наручиоца 

 

_______________________________________________________  

извео(ла) 

________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________(навести врсту услуга) 

 

 У вредности од _______________________ динара са ПДВ-ом 

 

а на основу уговора ______________________ од ____________________ и да је све обавезе 

преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у 

уговореном року. 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге 

сврхе. 

Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон ____________ 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

                                                                             Овлашћено лице наручиоца: 

 

                                                         М.П.   

 _______________________________ 

 

 

За сваки изведени посао образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр. 11 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Општи подаци о понуђачу: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку  бр. ЈН ОП 3/2019  

– Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Немањине, 

Дунавске и Југ Богданове, подносимо 

                                               

ПОНУДУ бр. _________ 

 

 

1. Да квалитетно извршио услуге у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

 

а) самостално                   б) заједничка понуда                в) са подизвођачем 

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  
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Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
2.  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

Укупна вредност понуде за изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 

 
3. Услови плаћања : 

Б) без аванса, по извршењу уговореног посла 

              

4. Рок за израду пројекта је _______ (не може бити дужи од 30 календарских дана од дана 

обостраног потписивања уговора.). 

 

5. Важност понуде износи ______ (______________________________) дана од дана отварања 

понуда (не краћи од 90 дана)     словима 

 

6. За извршење набавке ангажујемо_______ (__________) подизвођача  

                                                                словима   

(уписати број подизвођача) који ће извршити _________% набавке.                                                                  

 

7. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

_________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 2019. године   Потпис овлашћеног лица 

 М.П.                

 

                                                                             _____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

43 

Образац бр. 12   
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

___________________________________________________________________ 

                                  (навести назив и седиште понуђача) 

 

У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 

124/12, 14/15 и 68/15) као и чланом 2. и 1. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС", бр. 86/15) достављамо структуру цене за 

јавну набавку услуге Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица 

Немањине, Дунавске и Југ Богданове 

Цену за предметну услугу чини збир следећих елемената: 

 

1. Цена услуге израде техничке документацијеу складу са пројектним задатком, износи 

_________________ динара, без ПДВ-а; 

2. Вредност зависних трошкова ____________динара, без ПДВ-а (уколико их има); 

3. Укупна цена услуге израде техничке документације износи ____________ динара, без 

ПДВ-а (збир ставке 1 и 2); 

4. Стопа ПДВ-а: ___________%; 

5. Износ ПДВ-а: ___________ динара; 

6. Укупна цена услуге израде техничке документације износи ___________ динара, са 

ПДВ-ом (збир ставке 3 и 5) 

Укупна цена услуге мора да садрже све елементе структуре цене, тако да понуђена цена 

покрива све трошкове које понуђач има при извршењу услуге.Уколико се разликују 

цене из ОБРАСЦА ПОНУДЕ И ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ вредноваће се цена 

уписана у ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ. 

 

 

 

           Датум:                                             М.П.                       Потпис понуђача: 

 

____________________                                               _________________________ 

 

Напомена:  
Образац потписује законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла који је 

уписан у регистар АПР и оверава печатом. 

Образац је дозвољено копирати. 
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Образац бр. 13 

 

 

 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 

У случају потписивања Уговора са Понуђачем; 

 

_____________________________________ из __________________________, 

 

за извршење услуга: 

 

Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Немањине, 

Дунавске и Југ Богданове, ЈН ОП 3/2019  

 

 

 

________________________________ са лиценцом број ___________________ 

( име и презиме одговорног пројектанта)                                    (број лиценце) 

 

 

 

1) Изјављујем да прихватам да будем у име Понуђача одговорни пројектант 

 

2) У прилогу достављам фотокопију своје лиценце оверену личним печатом. 

 

3) Потврду Инжењерске коморе РС, којом се доказује да је тражена лиценца 

важећа, оверену личним печатом. 

 

 

 

 

Датум:__.__.2019.године 

                                                               М.П.                 

 

 

_________________________________ 

      Потпис одговорног пројектанта 

 
 
 
 

Напомена:Копирати за сваког одговорног пројектанта. 
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Образац бр. 14 

ПОНУЂАЧ:  

 

____________________________________________________________ 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 

                        ЈН ОП 3/2019 
 

 

 
Врста трошка 

 
Вредност 

  

 

  

 

  

 

  

Укупно без ПДВ-а:  

 

ПДВ :  

 

Укупно са ПДВ-ом:  

 

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених трошкова 

уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни 

наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Напомена: 

 од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде (на 

пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови овере доказа о 

испуњености услова, трошкови израде узорака или модела…) 

 образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене 

трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади 

 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан 

да му надокнади трошкове 

 
Датум: ________________2019. године 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
_________________________ 

 
М.П. 
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Образац бр. 15                   

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном 

и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

ПОНУЂАЧ, _____________________________________, из _____________________, 

адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у 

поступку јавне набавке ЈН ОП 3/2019 Израда пројекта светлосне сигнализације на 

укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ Богданове поднео независно, без 

договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 2019. године 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

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. Образац 

копирати у потребном броју примерака з асваког члана групе понуђача и подизвођача. 
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Образац бр. 16 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и 

кривичним одговорношћу, као заступник понуђача  дајем следећу: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 ПОНУЂАЧ, _________________________________, из _____________________, адреса 

________________________________ овом изјавом потврђује да је у понуди у поступку јавне 

набавке ЈН ОП 3/2019 Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању 

улица Немањине, Дунавске и Југ Богданове поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Образац копирати у потребном броју примерака з асваког члана групе понуђача и 
подизвођача. 
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       Образац бр. 17        

                                                    МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица 

Немањине, Дунавске и Југ Богданове 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Дринска брoj 

2, 12000 Пожаревац, ПИБ: 100438011, матични број: 07271239, шифра делатности: 8411, 

број телефона: 012/539-601, број факса: 012/222-521, рачун бр. 840-5640-86, Управа за 

трезор Пожаревац, који заступа Градоначелник града Пожаревца, Бане Спасовић, дипл. 

правник (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране 

и 

 

............................................................................................................................................. 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ..............................., број рачуна: 

............................................ Назив банке:....................................................., 

Телефон:............................Телефакс:................................., 

когазаступа................................................................... (удаљем тексту: Извршилац), 

-уз ангажовање подизвођача 

_____________________________________________________  (навести назив 

подизвођача уколико је планирано ангажовање) 

-са учесницима у заједничкој понуди: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ (навести све остале учеснике у 

заједничкој понуди)   

као пружалац услуга (у даљем  тексту :  Извршилац), с друге стране 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени  поступак јавне набавке услуга за Израду 

пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ 

Богданове, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 

набавки и  интернет страници Наручиоца. 

- да је Извршилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ______ од 

________. године, која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 

документације (налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора); 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ______од ________. године изабрао 

Извршиоца. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је услуга израде пројекта светлосне сигнализације на 

укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ Богданове, (у даљем тексту: пројекат) 

у свему према пројектном задатку и понуди Извршиоца бр. ______ од ____ 2019. 

године, заведеној код Наручиоца под бројем _____ од ____2019. године. 

Пројектни задатак и понуда Извршиоца из става 1. овог члана су саставни део 

уговора. 

 

УГОВОРНА ЦЕНА 

 

Члан 2. 
Укупна цена уговореног посла из чл. 1 овог уговора износи:  

 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА:…......................... , .... динара без ПДВ-а 

                                      ПДВ 20% :…......................... , …. динара 

                   УКУПНО:…......................... , …. динараса ПДВ-ом 

 

(Словима: .............................................................................. динара00/100) 

 

Уговорна цена представља вредност извршења уговореног посла за услове 

и обим одређене одредбама овог уговора и његових саставних делова. 

Уговорном ценом су обухваћени сви трошкови израде свих подлога, трошкови 

израде и штампања техничке документације у захтеваном броју примерака, трошкови 

техничке контроле документације  и трошкови пореза на додату вредност, који падају 

на терет Извршиоца. 

Цена из става 1. овог члана је фиксна и не подлеже променама. 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 
 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин : 

- 100 % по извршењу уговореног посла, предаје уговореног броја примерака пројекта и 

по завршеној контроли, записника о примопредаји-коначни обрачун, потписан од 

стране овлашћених лица Наручиоца, у року од 30 дана од дана пријема овереног 

рачуна. 

Коначни обрачун садржи податке о врсти и основама израђених делова техничке 

документације, њене укупне вредности и износу који треба платити на основу 

испостављеног рачуна. 

 

Извршилац ће испоставити рачун на основу записника о примопредаји –

коначном обрачуну који је без примедби потписан од стране овлашћених лица 

Наручиоца. 

Наручилац се обавезује да плаћање износа овереног по рачуну, изврши на  

текући рачун Извршиоца број ____________________, отворен код банке 

______________________________, у року од 30 дана од датума пријема исправног 
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рачуна испостављеног по записнику о примопредаји – коначном обрачуну од стране 

Извршиоца, који рачун мора бити без примедби оверен од стране овлашћених лица 

Наручиоца. 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 4.  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 

39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 5. 
Извршилац се обавезује да у тренутку закључења уговора, наручиоцу преда 

једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са 

попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем 

меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом 

картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 

пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 

финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 

10% од вредности уговора што износи ________________  динара  без ПДВ-а. 

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла који је 

предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 

овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла. 

Уколико предмет набавке не буде реализован у свему према одредбама овог 

уговора и поред могућности наплате претрпљене штете у висини од 10% од уговорене 

цене путем средства обезбеђења, не искључује се право Наручиоца да тражи и потпуну 

накнаду штете. 

 

РОК 

 

                                                                   Члан 6. 
Извршилац се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора изврши у крајњем 

року од  _____ календарских дана од дана обостраног потписивања уговора.  

 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКОВА 

Члан 7. 

Извршилац има право да захтева продужење рокова за израду пројекта  из члана 1. 

уговора када је због неиспуњења обавезе наручиоца у достављању података или због 

промењених околности био спречен да изради пројекат или његове поједине делове. 

Уговорне стране ће продужење рока одредити према трајању сметње.  
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 

                                                                    Члан 8. 
Извршилац се обавезује: 

1) да у складу саважећим прописима који се односе на предмет уговора из члана 1. овог 

уговора те правилима струке, детаљно проучи Пројектни задатак на основу кога ће 

израдити пројектну документацију по овом уговору, 

2) да решењем одреди одговорног пројектанта, 

3) да писаним путем од Наручиоца затражи објашњења у вези са недовољно јасним 

детаљима Пројектног задатка, 

4) да изврши све исправке и отклони недостатке у техничкој документацији по 

примедбама наручиоца, а које се појаве у току добијања потребних дозвола по тој 

техничкој документацији,  

5) Пројекат се израђује у форми ИДР,ПГД и ПЗИ у наведеном броју примерака папирне и 

дигиталне форме наведеном у пројектном задатку 

- пре коначног паковања и предаје пројекта (и у току израде) пројектант је у обавези да 

презентује пројекат инвеститору који ће пројекат прегледати и прихватити или дати 

своје примедбе; 

6) да, после предаје коначне верзије поменуте техничке документације, омогући 

доступност лица која су учествовала у изради техничке документације у току фазе 

изградње пројектованог објекта, у складу са законом, 

7) да прихвати евентуалну измену пројектног задатка која је наступила услед 

објективних немогућности утврђених при изради техничке документације, а на захтев 

пројектанта или инвеститора у складу са претходним договором уговорних страна. 

 

                                                                  Члан 9. 

 

Пројектанту не припада ауторско право на израђеној и достављеној предметној 

документацији и иста је власништво Наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

                                                                  Члан 10. 
Наручилац се обавезује да: 

 

1) поступи по захтевима Извршиоца и да му у писаној форми пружи тражена 

објашњења о Пројектном задатку и све податке који су као обавеза Наручиоца 

наведени у Пројектном задатку, 

2) прегледа израђени пројекат из члана 1. овог уговора и да о његовим недостацима без 

одлагања обавести Извршиоца, 

3) прати и контролише израду пројекта преко лица одређеног чланом 19. овог уговора 

за реализацију уговорних обавеза, 

4) да Извршиоцу исплати износ из члана 2. овог уговора на начин и у складу са чланом 

3. овог Уговора. 

 

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

 

                                                                 Члан 11. 

 

У случају неоправданог кашњења у изради пројекта из члана 1. овог Уговора, 

уговорне стране сагласно уговарају уговорну казну од 1 ‰ (један промил) за сваки 
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календарски дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 

износ 10% (десет процената) укупне уговорене вредности.  

Уколико Извршилац из неоправданих разлога закасни са испоруком пројекта, 

дуже од 20 дана у односу на уговорени рок из члана 6.овог уговора, Наручилац има 

право да једнострано раскине уговор и да активира средство обезбеђења за добро 

извршење уговорне обавезе из члана 5. овог уговора. 

 

Члан 12. 

 

Ако је Наручилац због закашњења Извршиоца у изради пројекта претрпео штету 

која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду 

штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа 

претрпљене штете. 

 

Члан 13. 
Ако Извршилац не започне са извршењем услуге у року од 5 дана од дана 

закључења уговора, Наручилац има право да уговор раскине и активира средство 

обезбеђења за добро извршење посла из члана 5. овог уговора. 

 

Члан 14. 

 

Уколико из неоправданих разлога Извршилац прекине са извршењем уговореног 

посла или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз 

наплату уговореног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 

целости, као и да захтева од Извршиоца накнаду штете. 

 

Члан 15. 

 

У случају да Извршилац не поступи по својим обавезама из члана 8. Наручилац 

је овлашћен да активира – уновчи меницу за добро извршење посла. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше уз обострану 

сагласност и у писменој форми. 

РАСКИД УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ 

Члан 17. 

Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље сваке 

од уговорних страна. 

Уговорна страна која се позива на случај више силе дужна је да га другој страни 

уредно пријави и на одговарајући начин јавним исправама докаже у року од 8 (осам) 

дана од дана наступања случаја.  

Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења 

уговора и који неизоставно испуњавају два услова: 
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а) да спречавају извршење уговора; 

б) да спречена страна није могла својом вољом утицати на тај догађај, односно да 

појаву овог догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети. 

Уговор ће бити раскинут ако стање или последице изазване случајем више силе буду 

трајале више од 3 (три) месеца од дана настанка. 

ДРУГИ РАЗЛОЗИ ЗА РАСКИД УГОВОРА 

Члан 18.  

Овај уговор се може раскинути  и у следећим случајевима: 

1. ако извршилац не изврши услугу по квалитету, правилима струке и року, а према 

понуди бр. _________ од _________. године  и условима из овог уговора, 

2. уколико се услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора (већих 

поремећаја на тржишту и слично) не може остварити сврха уговора. 

3. споразумом уговорних страна. 

О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писаним путем да обавести другу 

уговорну страну. 

Уговор ће се сматрати раскинутим након протека рока од 15 дана, од дана пријема 

писаног обавештења о раскиду уговора. 

 

 

Члан 19. 

 

Лице задужено за праћење реализације уговора од стране Наручиоца је Драган 

Станковић, дипл.инж.саоб. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

Члан 20. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране наручиоца и овлашћеног 

лица извршиоца, а примењује се наредног дана од дана ступања на снагу. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 21. 

 

        Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења 

уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће, прихватају надлежност 

Привредног суда у Пожаревцу. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и подзаконским актима 

донетим на основу ових Закона.  
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Члан 23. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за наручиоца 

и 2 (два) за извршиоца. 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи 

једнако правно дејство. 

 

    У Пожаревцу, ____________                                                         Број:  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ                                                                НАРУЧИЛАЦ              

                                                                                        ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ДИРЕКТОР   

 

__________________________                                  ______________________________ 

         

                                                                                      Бане Спасовић, дипл.правник   
 

Напомена: Модел уговора мора бити попуњен, потписан и печатиран од стране 

овлашћеног лица понуђача. Уколико се понуда подноси са подизвођачем у моделу се 

наводе и подаци о подизвођачу као и начин на који учествује подизвођач исказан 

процентуално у обиму набавке као и у опису дела посла који се поверава подизвођачу. 

Уколико се понуда подноси као заједничка понуда, у моделу уговора се наводе сви 

чланови групе са основним подацима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


