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НAПОМЕНA: 
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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
Предметна јавна набавка бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу, 
спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015). 

 
1. Назив и адреса Наручиоца  

Наручилац: Општинска управа општине Нови Кнежевац  
Адреса: Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац  
ПИБ: 101460424  
Матични број: 08385327 
Интернет страница: www.noviknezevac.rs 
  

2. Врста поступка јавне набавке 
Поступак се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу. 
 
Ознака из општег речника набавке:  
45316212 – инсталација семафора. 
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Контакт  
Особа за контакт – Дамир Недељков, дипл.економиста мастер   
e-mail: javnenabavke@noviknezevac.rs  
 
 
 
 

 
II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу. 
 
2. Назив и ознака из општег речника набавке 
45316212 – инсталација семафора. 
 
3. Врста поступка јавне набавке 
Поступак јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке. 

http://www.noviknezevac.rs
mailto:javnenabavke@noviknezevac.rs
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III     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ТРАЖЕНИХ 

РАДОВА 
 

 
1. Постојеће стање 

 
Раскрсница улица Ненада Валчева и Српска налази се на рубу ужег градског центра, 
окружена објектима за индивидуално становање. Улица Ненада Валчева је транзитна улица 
која повезује државне путеве IА-13 и IIБ-103, односно центар насеља и посредно Кањижу са 
државним путем за гранични прелаз Ђала. У постојећем стању улица Ненада Валчева целом 
својом дужином има приоритетан правац сем на раскрсници са улицом Српска. На 
предметној раскрсници приоритет има улица Српска и такво стање ствара саобраћајно 
небезбедну ситуацију где се релативно често јављају и саобраћајне незгоде. 
Раскрсница је класична четверокрака. Ширина коловоза у улицама Ненада Валчева и Српска 
износи 5,5 м и састоји се из две саобраћајне траке од по 2,75 м. Пешачки прелази се налазе на 
свим прелазима осим на прелазу преко улице Српска на северојужном краку. Ширина 
пешачких прелаза преко коловоза су 3,0 м. 
У постојећем стању раскрсница је регулисана хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. 
Код предметне раскрснице у улици Ненада Валчева постављани су упозоравајући сигнали у 
виду жутог трептача који указују на промену приоритета правца, али су се показали 
недовољним. 
Затечена сигнализација није довољна за пружање максималне безбедности свим учесницима 
у саобраћају чиме је условљена потреба за временским раздвајањем конфликтних токова, 
односно индукована примена посебног вида светлосне саобраћајне сигнализације, као 
хијерархијски најсложенијег нивоа регулације саобраћаја. 
 
 

2. Саобраћајно-техничке мере 
 
Све наведене чињенице несумњиво говоре о потреби предузимања хитних интервенција у 
циљу превазилажења садашњег изузетно неповољног стања на предметној раскрсници. 
Саобраћајно решење подразумева интегралну примену грађевинских и саобраћајно-
техничких мера, уз поштовање постојећих урбанистичких докумената, саобраћајно-
техничких услова. 
Примена ове врсте захвата у првом реду подразумева увођење новог, вишег нивоа регулације 
конфликтних токова на раскрсници, односно њихово временско раздвајање путем светлосне 
саобраћајне сигнализације. 
Регулисање светлосном сигнализацијом је уобичајени начин регулисања саобраћаја на 
местима сукобљавања токова где се као последица недостатка капацитета за поједине или све 
саобраћајне токове јављају неоправдано велики застоји или озбиљније погоршава безбедност 
саобраћаја. Регулисање саобраћаја обавља се применом одговарајућих система светлосне 
сигнализације. Ови системи представљају скуп више међусобно повезаних сигналних и 
управљачких уређаја са одређеном функцијом у спровођењу процеса регулисања саобраћаја, 
а прилагођени су захтевима саобраћаја на укрштању које је предмет решавања. 
Програмирањем рада светлосних сигнала утврђује се временски редослед и право пролаза 
кроз раскрсницу за токове који се сукобљавају и дефинише се безбедно одвијање саобраћаја 
на раскрсници у оквирима пројектованог процеса регулисања. 
Осим увођења светлосне сигнализације, предвиђене су и одређене интервенције у домену 
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, као што је постављање адекватних 
саобраћајних знакова, обележавање маркантних пешачких прелаза, дефинисање зона за 
накупљање возила испред сигнала и сл. 
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3. Семафорска инсталација 
 
Локација раскрснице, као и њено саобраћајно решење, предвиђају све видове саобраћаја 
(возачки и пешачки) у зони раскрснице, стога је и семафорска опрема у складу са тим. 
Предвиђене су возачке лантерне са светлећим пољима за усмеравање свих учесника у 
саобраћају код којих се као светлосни извор користе ЛЕ диоде, израђене у ФУТУРЛЕД 
технологији или слично која обезбеђује најбитније елементе као што су подједнака 
дистрибуција, интензитет, униформност и боја светла. 
Светлосним сигналима на овој раскрсници управљаће примарни сигнални уређај са 4 возачке 
+ 4 пешачке сигналне групе. Уређај (семафорски контролер) је типа ФОТОН или слично који 
даје поред велике флексибилности и велику сигурност у раду са преласком на појам 
“трепћуће жуто” у следећим условима: 

 прегорелост контролисаних сијалица, 
 зелени појам у конфликтним правцима и 
 свим осталим моментима опасним за безбедност саобраћаја. 

Примарни сигнални уређај мора да има: 
 адаптивно управљање са аутоматским динамичким генерисањем сигналног плана у 

зависности од прикупљених саобраћајних података, 
 функцију димовања светлосних сигнала која мора бити централно омогућена са 

сигналног уређаја, 
 детекцију и класификацију података о саобраћају (32 улаза на 8 дужинских класа и 8 

класа брзине), 
 мониторинг свих светлосних сигнала прикључених на сигнални уређај, 
 могућност контролисања светиљки за осветљење пешачких прелаза преко ДАЛИ 

протокола. 
Сви каблови за напајање сигнала су у кабловским канализацијама Ø110 од винидурит цеви са 
разводним шахтовима и повезима за уземљивач. 
Семафорски уређај је потребно бежичним путем повезати са семафорским уређајем на 
раскрсници улица Бранка Радичевића - Српска које је типа “ФОТОН” и успоставити 
координациони рад између уређаја. 
 
 

4. Хоризонтална сигнализација 
 
Хоризонтална саобраћајна сигнализација одговара законским прописима, као и СРПС-у. 
Она обезбеђује раздвајање површина које нису намењене кретању возила, као вођење 
саобраћаја у зони раскрснице и на њеним прилазима. Карактеристике материјала од којих се 
ради хоризонтална сигнализација треба да имају одговарајућу отпорност на атмосферске 
утицаје и дејство пнеуматика. При томе, не сме се дозволити ни пад коефицијента отпора 
клизања испод захтеваног. Све ознаке хоризонталне сигнализације изводе се белом бојом. 
 
 

5. Вертикална сигнализација 
 
Предвиђена вертикална саобраћајна сигнализација и информативне табле обезбеђују 
недвосмислено упућивање и вођење учесника у саобраћају. 
Пројектована вертикална сигнализација стандардног је типа, рефлектујућих карактеристика, 
облика и величине према СРПС-у. Њихова боја треба да буде отпорна на атмосферске и друге 
утицаје, као и да им обезбеђује уочљивост и у условима смањене видљивости и ноћу. 
Димензије саобраћајних знакова одговарају деоницама пута и постављају се тако, да најнижа 
доња ивица знака буде на висини од 2,2 метра од површине тротоара односно 1,4 метра од 
зелене површине уз коловоз. Задржава се постојећа вертикална саобраћајна сигнализација и 
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врши се њено побољшање на два начина у циљу јасног и недвосмисленог вођења свих 
учесника у саобраћају. 
Знаци се могу постављати на семафорским стубовима (знак СТОП, на стубовима јавне 
расвете) и на сопственим стубовима. Стуб саобраћајног знака израђује се од цеви пречника 
60 мм и дужине од 3,5 и 4,0 метра. 
 
 

6. Еколошки аспекти заштите природе и човекове околине 
 
Приликом постављања инсталација за потребе светлосних сигнала потребно је мерама 
заштите и уређења простора обезбедити максимално очување постојећег зеленила. Треба 
имати у виду да је део предметних саобраћајница лоциран у прометном делу града, где 
постоји хроничан проблем загађења ваздуха издувним гасовима из СУС мотора. У том 
смислу улично зеленило представља један од важнијих фактора за одржање квалитета 
ваздуха на нивоу који је испод законски дозвољених граничних вредности имисије за 
поједине загађујуће материје. У случају потребе да се уклони део зеленила, остатак 
слободног простора искористити за подизање и обнову зеленог појаса. 
Уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко-пантеолошког 
или минералошко-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својство природног 
споменика), извођач је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе и да предузме све 
мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 
У циљу заштите животне средине оптимално трајање циклуса је срачунато на основу 
саобраћајног модела који у себи минимизира губитке на раскрсници услед чекања возила на 
њој. 
На тај начин је обезбеђена минимизација укупне потрошње горива, што утиче на смањење 
загађења које возила проузрокују у околини раскрснице. 
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IV     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чланом 75. Закона, и то: 

• Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

• Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

• Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

• Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 

• Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 
Закона, и то:  

 
а) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да понуђач 
није био неликвидан, односно да рачун понуђача није био у блокади ниједан дан у 
претходних 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на 
порталу јавних набавки. 

 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 

 да је понуђач у претходне три године (2016., 2017. и 2018. години) 
извршио исте или сличне радове на семафоризацији раскрсница или 
реконструкцији семафора на најмање 3 (три) раскрснице, 

 понуђач мора да располаже сервисом и магацином семафорске опреме, 
 понуђач мора да поседује неопходне сертификате за светлосну 

сигнализацију, и то: 
 да понуђене лантерне имају класу заштите најмање Класа IV (IP 

55) по стандарду EN 60529, 
 да је сигнални уређај по стандардима EN 12675, EN 50293, CEI 

214-9 и HD 638 S1 и да кућиште има заштиту IP 65.  
 

в) да располаже неопходним кадровским капацитетом, односи се на број и 
структуру стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне 
набавке. Понуђач мора да има ангажовано по основу уговора о раду, уговора о 
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привременим и повременим пословима или другог правног основа, сагласно 
Закону о раду, обавезно следеће кадрове:  

 1 дипломирани инжењер саобраћаја који поседује личну лиценцу 470 – 
одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације, 

 1 дипломирани инжењер електротехнике који поседује личну лиценцу 
450 – одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и 
средњег напона и 

 1 дипломирани инжењер електротехнике који поседује личну лиценцу 
453 – одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система. 

 
г) да располаже неопходним техничким капацитетом, и то најмање: 

 камион носивости од најмање 3t – 1 ком, 
 машина за подбушивање – 1 ком,  
 машина за сечење асфалта – 1 ком, 
 вибро навијач – 1 ком. 

 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, понуђач је дужан да за подизвођече достави доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача, док додатне услове понуђач мора да испуњава самостално,  

 
1.4. 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.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

  
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, 
дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, осим услова из члана 75. 
став 1. тачка 5. и члана 75. став 2. Закона (посебно се доказују), дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача – Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем – понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
 
Уколико понуђач не достави Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 
3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, испуњеност обавезних услова мора доказати на следећи начин: 
 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе министарства 
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда;  

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Није прописана посебна дозвола неопходна за 
обављање делатности која је предмет ове јавне набавке. 
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5. Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве. Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача - Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

а)  да располаже неопходним финансијским капацитетом – доказује се достављањем 
Потврде Народне банке Србије, одељења за принудну наплату у Крагујевцу, о броју 
дана неликвидности Понуђача издата за тражени период. 
 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се достављањем:  

 списка извршених сличних или истих радова на семафоризацији раскрсница 
или реконструкцији семафора у претходне три године (Образац референци 
понуђача), који је валидан само у случају да су за наведене радове достављене 
копије окончаних ситуација (фактура) издатих инвеститорима и потврде 
ранијих корисника оверене и потписане од стране одговорног лица (Образац 
потврде референци крајњег корисника). Образац референтне листе понуђача и 
Образац потврде референтне листе крајњег корисника саставни су део 
конкурсне документације, 

 доказа о власништву сервисне радионице и магацина семафорске опреме 
(фотокопије пописне листе или аналитичке картице основних средстава на 
којим ће видно бити означена тражени сервис и магацин. Пописна листа мора 
бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна 
набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом 
понуђача) или доказа о закупу/лизингу истих (фотокопија уговора о закупу са 
пописном листом закуподавца или уговора о лизингу),  

 доказује се достављањем фотокопије сертификата о испуњености стандарда. 
 

в) да располаже неопходним кадровским капацитетом – доказује се достављањем 
списка кадрова који ће бити задужен за извршење радова (Образац за кадровски 
капацитет). Уз списак се обавезно достављају копије М образаца и уговора о раду за 
запослена лица, односно копије уговора по којем је лице ангажовано уколико је лице 
ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима и сл. Такође, 
понуђач мора у понуди да достави и копију личне лицене (за лице са захтеваном 
лиценцом) потписану и оверену печатом одговорног извођача радова и уз лиценцу 
приложити копију потврде Инжењерске коморе Србије о важењу исте. 
 
г) да располаже неопходним техничким капацитетом – доставити доказе о 
власништву опреме и то: 

 за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи 
јавна набавка, фотокопија пописне листе или аналитичке картице основних 
средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна 
листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој 
се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена 
печатом понуђача. 

 за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – фотокопија 
рачуна и отпремнице, 

 доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца, 
 доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу, 
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 за возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ 
коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копије саобраћајних дозвола 
(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања 
понуда. 

 
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. 
 
 
Напомена:  

 Неопходан пословни капацитет може се доказати и достављањем потврда крајњих 
корисника које могу бити и на другим обрасцима који садржински одговарају 
обрасцу потврде из конкурсне документације;  

 Уколико понуђач као доказ доставља пописну листу  маркером обележити позицију 
у пописној листи које се односе на захтевану техничку опрему; 

 Докази о испуњености додатних услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
наручилац задржава право да накнадно захтева од понуђача доставу оригинала или 
оверене фоткопије на увид. 
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3.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне 
саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом 
Кнежевцу, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији); 

 
 
 

 
Дана: ___.___.2019. године 
 

у ____________________ 
                                                                                                         

Понуђач 
м.п. 

___________________ 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач ____________________________________________ (навести назив подизвођача) 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне 
саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом 
Кнежевцу, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији); 

 
 
 

 
Дана: ___.___.2019. године 
 

у ____________________ 
                                                                                                         

Понуђач 
м.п. 

___________________ 

 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр. 
ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица 
Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.03.2019. године, до 10:30 
часова. Јавно отварање понуда извршиће се 25.03.2019. године у 11:00 часова у просторијама 
наручиоца. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве понуђача / подизвођача о 

испуњености услова из члана 75. Закона (поглавље IV у конкурсној документацији).  
Уколико понуђач не достави поменуте образце из конкурсне документације обавезан је да 
достави доказе о испуњености услова из поглавља IV – Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова.  
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
нити је дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље VI у конкурсној 
документацији), 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структура цене са упутством како да се 
попуни (поглавље VII у конкурсној документацији), 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора (поглавље VIII у конкурсној 
документацији), 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (поглавље X у 
конкурсној документацији), 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 
2. Закона (поглавље XI у конкурсној документацији),  
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• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац референци понуђача (поглавље XII у 
конкурсној документацији), 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац потврде референци крајњег корисника 
(поглавље XIII у конкурсној документацији), 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за кадровски капацитет (поглавље XIV у 
конкурсној документацији),  

• Доказе о испуњености свих додатних услова дефинисаних конкурсном документацијом (у 
свему према упутствима како се доказује испуњеност услова), 

• Изјаву понуђача на свом меморандуму (да ће доставити тражена средства финансијског 
обезбеђења уколико закључи уговор по основу предметне јавне набавке). 

 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није обликован у партијама. 
 
 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине 
Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу – НЕ 
ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу – НЕ 
ОТВАРАТИ“ или 
„Опозив понуде за јавну бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу – НЕ 
ОТВАРАТИ“ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне 
саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом 
Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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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. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
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. 
 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 
  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршавању уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова из конкурсне 
документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача 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. 
 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
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Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Понуђача. Наручилац се обавезује да радове 
изпредмета овог уговора, плаћа Извођачу радова у року од најдуже 45 дана од дана пријема 
оверених привремених ситуација и окончане ситуације, по следећој динамици: 

• највише 70% од вредности уговора без ПДВ-а платиће се по примљеним привременим 
ситуацијама, потписаним и овереним од стране надзорног органа, извођача радова и 
наручиоца. Наручилац не може да исплати ни један износ пре него што прими 
тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, 

• најмање 30% од вредности Уговора без ПДВ-а платиће се по примљеној окончаној 
ситуацији потписаној и овереној од стране надзорног органа, извођача радова и 
наручиоца, као и примљеног траженог средства обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока и места извођења радова 
Рок за извођење радова на постављању светлосне саобраћајне сигнализације је највише 30 
радних дана од дана увођења у посао.  
Место извођења радова, односно постављања светлосне саобраћајне сигнализације је на 
катастарским парцелама бр.3134, 3137 и 3146/1 К.О. Нови Кнежевац, односно на раскрсници 
улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу. 
 
9.3. Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за изведене радове је најмање 2 године рачунајући од дана потписивања 
записника о примопредаји радова. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
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. 
 
 

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

 
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. 
 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНАЂАЧА  

 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави: 
 
12.1. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће: 

 приликом закључења уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично 
овлашћење у висини од 10% од уговорене цене са ПДВ-ом, са роком важења 30 
(тридесет) дана дуже од уговореног рока за извођење радова, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и 

 приликом приморедаје предмета уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, 
менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења 
10 (десет) дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђеном на своме меморандуму биће 
одбијена од стране наручиоца као неприхватљива. 
 
12.2. Меница за добро извршење посла 
Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да, приликом закључења уговора, наручиоцу 
достави соло бланко меницу, потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање, 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив, а уз исту потребно је доставити и 
менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 30 
(тридесет) дана дуже од уговореног рока за извођење радова, као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. Уз меницу је потребно доставити и копију картона 
депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза, а који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. 
У случају промене лица овлашћених за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као 
доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
12.3. Меница за отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да, приликом примопредаје предмета уговора, 
наручиоцу достави соло бланко меницу, потписану и оверену од стране лица овлашћеног за 
заступање, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, а уз исту потребно је 
доставити и менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, са роком 
важности 10 (десет) дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Уз меницу је потребно доставити и 
копију картона депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза, а који 
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. 
У случају промене лица овлашћених за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као 
доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС. 
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Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака које би могле да умање могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року. 
 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може 
користити само у сопствене сврхе и уз обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање 
детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране 
наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове 
понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и 
печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити 
означени као поверљиви. 
 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Општинска 
управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, 
електронске поште на e-mail javnenabavke@noviknezevac.rs или факсом на број 0230/82-076) 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 
1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица 
Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона о јавним набавкама, сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07:00 до 
15:00 часова. Захтеви за додатним информацијама или појашњењима упућени након 15:00 
часова или упућени нерадног дана или на дан државног празника биће заведени првог 
наредног радног дана.  
 
 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

mailto:javnenabavke@noviknezevac.rs
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“. 
 
 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. 
 
 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail javnenabavke@noviknezevac.rs, факсом на број 0230/82-076 или 

mailto:javnenabavke@noviknezevac.rs
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препорученом пошиљком са повратницом на адресу Општинска управа општине Нови 
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 
примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 дана у поступку јавне набавке мале 
вредности.  
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, 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. 
У случају подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу 
од 60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије (у даљем тексту: такса). 
Према члану 151. Закона, захтев за заштиту права, између осталог, мора да садржи и потврду 
о уплати таксе. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе 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. 
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе 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. 
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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 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. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. На питања 
поступка заштите права која нису уређена Законом о јавним набавкама сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређује управни поступак. 
 
 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
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.  
 
 

22. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за 
доделу уговора. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча. 
 
 

23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда ће бити одбијена: 
1. уколико није благовремена, 
2. уколико поседује битне недостаке, 
3. уколико није одговарајућа, 
4. уколико није прихватљива. 
 
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по 
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

 Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
 Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове, 
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 Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом 
документацијом за финансијско обезбеђење, 

 Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, 
 Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. 
 
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
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VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр. _______ , од ___.___.2019. године за јавну набавку радова бр. ЈН 1.3.4/2019 – 
Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада 
Валчева и Српске у Новом Кнежевцу 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача:  

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
 
 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 
(заокружити одговарајуће) 

    
     ДА                               НЕ 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси 
са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 
понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
 
1) 

 
Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса:  

 
 

 
Матични број:  

 
 

 
Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт:  

 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 
Подизвођач је уписан у регистар понуђача 
(заокружити одговарајуће) 

                    ДА                               НЕ 

 
2) 

 
Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса:  

 
 

 
Матични број:  

 
 

 
Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт:  

 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 
Подизвођач је уписан у регистар понуђача 
(заокружити одговарајуће) 

                    ДА                               НЕ 

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 
 
Датум: ___.___.2019. година                         
 

Понуђач 
м.п. 

_______________________ 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Учесник у заједничкој понуди је уписан у 
регистар понуђача  
(заокружити одговарајуће) 

                     
ДА                               НЕ  

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Учесник у заједничкој понуди је уписан у 
регистар понуђача  
(заокружити одговарајуће) 

                     
ДА                               НЕ  

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Учесник у заједничкој понуди је уписан у 
регистар понуђача  
(заокружити одговарајуће) 

                     
ДА                               НЕ  

 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
Датум: ___.___.2019. година                         
 

Понуђач 
м.п. 

_______________________ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Предмет јавне набавке је набавка радова бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне 
саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом 
Кнежевцу 
 
 
Укупна цена радова без ПДВ-а  
 

 
 

_______________ динара без ПДВ-а 

 
Укупна цена радова са ПДВ-ом  
 

 
 

_______________ динара са ПДВ-ом 

 
Рок, начин и услови плаћања 
 

 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Понуђача. Наручилац се 
обавезује да радове изпредмета овог уговора, плаћа Извођачу радова у 
року од најдуже 45 дана од дана пријема оверених привремених 
ситуација и окончане ситуације, по следећој динамици: 

 највише 70% од вредности уговора без ПДВ-а платиће се по 
примљеним привременим ситуацијама, потписаним и овереним 
од стране надзорног органа, извођача радова и наручиоца. 
Наручилац не може да исплати ни један износ пре него што 
прими тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, 

 најмање 30% од вредности Уговора без ПДВ-а платиће се по 
примљеној окончаној ситуацији потписаној и овереној од стране 
надзорног органа, извођача радова и наручиоца, као и примљеног 
траженог средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 
Рок извођења радова (највише 30 радних дана од 
дана увођења у посао) 
 

 
Рок за извођење радова на постављању светлосне саобраћајне 
сигнализације је највише ___ радних дана од дана увођења у посао. 

 
Место извођења радова 
 

 
Место извођења радова, односно постављања светлосне саобраћајне 
сигнализације је на катастарским парцелама бр.3134, 3137 и 3146/1 К.О. 
Нови Кнежевац, односно на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске 
у Новом Кнежевцу. 
 

 
Гарантни рок (најмање 2 године рачунајући од 
дана потписивања записника о примопредаји 
радова) 
 

 
Гарантни рок за изведене радове је најмање ___ године рачунајући од 
дана потписивања записника о примопредаји радова. 
 

 
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 
отварања понуде) 
 

 
 

___ дана од дана отварања понуда 

 
 
Дана: ___.___.2018. године        

Понуђач 

м.п. 
___________________ 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници 

улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу –  
 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

Ред. 
бр. 

Опис позиције Јед. 
мере Количина Јед. цена 

без ПДВ-а 

 
Цена без ПДВ-а 

 

1 2 3 4 5 
(3*4) 

1. 

Испорука и полагање поцинк траке 
Фе/Зн 25x4мм за заштитно уземљење са 
свим потребним унакрсним спојевима у 
шахтовима и на металним деловима 
опреме, као и за изједначавање 
потенцијала код командног ормана. 

 
 

м 
 

 
 

95,00   

2. 

Испорука и провлачење сигналног 
кабела ППОО 24x1,5мм2 кроз 
кабловнице, шахтове, између 
семафорских стубова и контролера. 

 
м 

 
146,00   

3. 

Испорука и полагање напојног кабела 
ПП00 4x10 мм2 за напајање 
семафорског уређаја електричном 
енергијом према одобрењу надлежне 
Електродистрибуције. 

м 10,00   

4. 

Мерење отпора уземљивача и 
непрекидност и изолацију каблова са 
добијањем цертификата (обрачун по 
мерном месту). 

ком 9,00   

5. 
Демонтажа постојећих равних стубова и 
једноструких лантерни жутог 
упозоравајућег сигнала. Одвоз до 5 км. 

ком 2,00   

6. 
 
Инсталационо монтажни радови. 
 

кпл 1,00   

7. 

Командни микропроцесорски уређај са 
могућношћу бежичног повезивања 
путем ГПС/ГПРС технологије и 
успостављања координације са уређајем 
“ФОТОН” на расксници улица Српска – 
Бранка Радичецића у Новом Кнежевцу. 
Микропроцесорски уређај мора бити 
опремљен са минимално 4 возачке и 4 
пешачке саобраћајне групе. У оквиру 
командног уређаја обезбедити 
интелигентни интерфејс који има 
могућност, по потреби, да са детектора 
(управљачких, бројачких) прими 
податке обичне управљачке и пренесе 
до контролера како за управљање тако о 
за архивирање података о саобраћајном 
оптерећењу у временским пресецима, те 
могућношћу преноса података у 
одређени центар. 
 

ком 1,00   
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Захтеви које мора да задовољи орман 
семафорског уређаја: 
-Уређај мора бити испоручен у једном 
орману са три одвојена дела 
-Орман мора бити у складу са захтевима 
надлежне електродистрибуције 
-Прикључење ормана на мрежу мора се 
извести у складу са захтевима надлежне 
електродистрибуције 
-У орману мора постојати довољно 
простора за смештај једне УПС 
јединице која омогућава рад уређаја у 
случају прекида напајања са мреже, у 
трајању од 2 сата 
-У орману мора постојати довољно 
простора за смештај завршне оптичке 
кутије 
 
Опши захтеви за функционалне 
могућности уређаја: 
-Могућност рада са различитим 
типовима латерни (Е 27, халогеним и 
ЛЕД) 
-Могућност рада у линијској или 
зонској координацији при чему испад 
једног уређаја не сме да наруши 
координацију 
-Могућност управљања са више 
раскрсница, са независним радом и 
испадањем 
-Могућност појаве једне фазе више пута 
у истом циклусу 
-Могућност давања предности возилима 
јавног превоза или возилима на 
интервенцији 
-Могућност контролисања рада 
сигналних давача на раскрсници по 
захтеву наручиоца 
-Могућност надгледања рада сигналних 
давача очитавањем на излазу 
-Могућност евидентирања рада уређаја 
током времена, евидентирање појаве 
грешака и испада 
-Могућност пуног евидентирања рада и 
меморисања у трајању од најмање 48 
сати 
-Могућност да евиденције о грешкама, 
испадима и поновним укључењима 
садржи најмање 100 последњих догађаја 
-Могућност да меморија са записаним 
подацима о раду и грешкама буде 
заштићена од измена података 
-Могућност очитавања уписаних 
планова рада сигнала или алгоритама из 
централне процесорске јединице 
уређаја, коришћењем софтвера 
произвођача уређаја, од стране 
корисника, применом преносивог ПЦ 
рачунара на терену 
-Могућност прикључивања дисплеја за 
одбројавање протицања времена за 
пешаке, возаче или трамваје 
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Захтеви у случају рада уређаја у 
систему мониторинга 
-Могућност прикључења уређаја на 
постојеће системе мониторинга рада 
семафорских уређаја 
-Могућност очитавања поруке о 
грешкама у систем за мониторинг или 
сервис, путем савремених технологија 
за комуникацију ГСМ и слично 
-Потпуна могућност прикључења 
уређаја у систем централног управљања 
саобраћајем, односно прилагођавање 
захтевима проширења цента као и 
прихватања протокола центра 
 
Захтеви у случају рада уређаја у 
зависности од саобраћајног 
оптерећења 
-Рад са детекторима који су данас у 
употреби (индуктивни, инфрацрвени и 
други) 
-Да хардверски и софтверски омогућава 
уписивање и извршавање 
функционалних алгоритама за рад 
светлосних сигнала који 
се заснивају на извршавању стања, 
сталној провери захтева са детектора и 
преласку из стања у стање преко 
прелазних стања, на бази испуњености 
пројектованих временских и логичких 
критеријума 
-Контрола рада детектора и прелазак на 
резервни систем управљања у случају 
отказа детектора 
-Могућности подржавања функција 
продужења и одлагања најаве 
 
Захтеви везани за капацитет 
конфигурације семафорског уређаја 
-Конфигурација уређаја мора да 
омогућава рад у линијској координацији 
међусобно повезаних уређаја, при чему 
се мора задовољити услов да и у случају 
испада било ког остали уређаји остају 
да раде у координацији 
-За међусобну комуникацију уређај 
мора да испуни услов да се користе 
сигнални и телефонски каблови, или 
оптички кабел, уз прихватање и других 
комуникационих система одржавања 
линијске координације, а нарочито 
могућност бежичне комуникације 
-Уређај мора да има могућност 
промене сигнал планова даљинским 
путем, путем ГПРС 
-Уређај мора да има могућност 
комплетне компатибилности са 
постојећим системом семафорских 
уређаја 
Основни безбедносни услови 
којемодуларни, микропроцесорски 
семафорски уређај треба да испуњава 
дефинисани су европским стандардом 
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ЕН 12675. 

8. 
Испорука ГПС/ГПРС модула за 
даљински надзор и управљање свих 
функција семафора. 

ком 1,00   

9. 
Софтвер за даљинско управљање и 
надзор за програмирање, координацију 
и база података. 

ком 1,00   

10. 

Испорука и монтажа и лантерне возачке 
фи 210 троделне, израђене од пластичне 
масе поликарбонат ливене под 
притиском, лаке, отпорне на удар и 
савијање. Светлосни извор је компактан 
ФУТУРЛЕД 3 уложак. 
 
Обавезни технички услови које 
латерне морају задовољавати: 
- Кућиште латерне у коме су смештени 
светлосни модули-сигнални појмови, за 
обе димензије сочива, 210 и 300 мм, 
израђено од поликарбоната отпорног на 
удар класе ИР3 према стандарду ЕН 
60598-1, ултравиолетно зрачење, 
атмосферске утицаје и издувне гасове 
- Сочива латерни морају бити израђена 
од поликарбоната отпорног на удар, 
класе ИР3 према стандарду ЕН 60598-1. 
Сочива морају бити компактна са 
површином којом се постиже 
униформност осветљења површине, 
усмереност и смањење 
противфантомског ефекта 
- Држачи за монтажу латерни морају 
бити израђени од поликарбоната 
отпорног на удар класе ИР3 према 
стандарду ЕН 60598-1 или алуминијума. 
Спој држача и кућишта латерне мора да 
омогућава усмеравање сигналних 
појмова ради постизања најбоље 
видљивости према саобраћајном току. 
За латерне са сочивима димензија 210 
мм користе се држачи до 105 мм. За 
латерне са сочивима димензија 300 мм 
користе се држачи до 175 мм. 
- Симболи који се уграђују на одређене 
сигналне појмове-сочива на латернама, 
морају бити урађени тако да се добија 
тражени сигнални појам (стрелица, 
слуета пешака). Симболи одговарају 
ДИН стандардима. 
- Давач сигналног појма-светлосни 
модул мора бити уграђен као компактна 
јединица и херметички затворена 
- Ефекат фантомског светла мора бити 
најмање класе III 
- Извор светлости ЛЕД мора бити 
постављен у центру светлосног модула 
за све сигналне појмове 
-Униформност осветљаја површине 
сочивасигналног појма према стандарду 
ЕН12368 
- Електрично напајање 220 В (+20%, - 
10%), 50 Хз 
- Максимална потрошња по сигналном 

ком 8,00   
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појму за димензије сочива: 
- фи 210 мм максимално 14 W 
- фи 300 мм максимално 20 W 
- Интензитет светлости за сигнални 
појам за димензије сочива: 
- фи 210 мм-више од 200 цд 
- фи 300 мм-више од 400 цд 
- Латерне се испоручују у комплету, тј. 
са унутрашњим и спољним ожичењем, 
држачима за монтажу и штитницима за 
сочива и са свим потребним 
материјалом и деловима потребним за 
уградњу на терену. 

11. 

Испорука и монтажа и лантерне 
пешачке фи 210 троделне, израђене од 
пластичне масе поликарбонат ливене 
под притиском, лаке, отпорне на удар и 
савијање. Светлосни извор је компактан 
ФУТУРЛЕД 3 уложак са симболом 
пешака. 
Обавезни технички услови које латерне 
морају задовољавати: као позиција 10 

ком 8,00   

12. 

Испорука и монтажа говорног модула 
„СЛСЕМ“ за оријентацију слепих и 
слабовидих особа као додатни сигнал за 
пешаке са јасном говорном поруком. 

ком 8,00   

13. 
Ситан монтажни електро и механички 
материјал (вијци, навијци, редне 
стезаљке, изолир трака и друго). 

кпл 1,00   

14. 

Комплетна монтажа опреме, сигналних 
стубова, постављање стубова на рам, 
обрада и формирање каблова са 
повезима у стубовима и командном 
уређају. 
Програмирање семафорског уређаја 
према захтевима пројекта са 
функционалном провером сигналних 
програма, логичких услова, 
програмских блокова, детекторских 
логика, временски устаљених и 
саобраћајно зависних програма, рада у 
координацији, модула за ручно 
управљање и других потребних 
процедура и поступака за рад 
семафорског уређаја. Ова ставка 
укључује и функционалну проверу 
уређаја са спољном опремом. 

кпл 1,00   

15. Транспортни трошкови опреме и радне 
снаге. кпл 1,00   

 
 
 

УКУПНО:  
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САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 

Ред. 
бр. 

Опис позиције Јед. 
мере Количина Јед. цена 

без ПДВ-а 

 
Цена без ПДВ-а 

 

1 2 3 4 5 
(3*4) 

1. 

Колчење трасе кабловске канализације, 
позиције шахтова и семафорских 
стубова као и командног ормана са 
шлицовањем неевидентираних 
подземних инсталација уз присуство 
геодета, власника подземних 
инсталација, надзорног органа 
инвеститора и шефа градилишта. 

кпл 1,00   

2. 

Подбушивање испод пута или других 
површина које не дозвољавају 
нарушавање горње површине са 
ископом радних јама, бушењем, 
испоруком и увлачењем винидурит или 
коруг цеви фи 110мм. Затрпавање 
отвора и одовоз вишка материјала на 
депонију. Обележавање и заштита 
радних јама од несретних случајева. 

м 36,00   

3. 

Израда кабловске канализације у 
тротоарима, бехатон коцкама, украсним 
плочама или другим површинама са 
асфалтбетон застором са исецањем 
горње површине, разбијањем асфалт-
бетона, ручним ископом (дубине 0,8 м, 
ширине 0,4м), због заштите 
необележених подземних инсталација 
до дубине 1м, полагањем винидурит 
или гибљивих (коруг) цеви фи 110, 
затрпавањем рова, машинско 
набијање земље у слојевима и одвоз 
вишка материјала на депонију, уз 
довођење у првобитно стање. 
Обележавање и заштита ископаних 
површина од несретних случајева. 

м 19,00   

4. 

Израда кабловске канализације у 
зеленим површинама са ручним 
ископом (дубине 0,8 м, ширине 0,4 м) 
због заштите необележених подземних 
инсталација до дубине 1м, полагањем 
винидурит или коруг цеви фи 110мм, 
затрпавањем рова, машинско набијање у 
слојевима и одвоз вишка материјала на 
депонију. 
Обележавање и заштита ископаних 
површина од несретних случајева. 

м 39,00   

5. 

Израда разводног шахта за кабловску 
канализацију са ручним ископом јаме 
због заштите необележених подземних 
инсталација. Зидање или бетонирање са 
припремом оплате за бетонирање 
подземног дела са испоруком и 
уградњом ливеног шахт поклопца фи 
540мм, тежине 30 кг, нивелисање 
висине и бетонирање по потреби 
арматуром и оплатом. Одвоз вишка 
земље на депонију. Обележавање и 

ком 6,00   
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заштита од несретног случаја. 

6. 

Израда шахте командног уређаја са 
ручним ископом јаме због заштите 
необележаних подземним инсталација. 
Зидање или бетонирање са припремом 
оплате за бетонирање подземног дела. 
Израда оплате, бетонирање са уградњом 
арматуре, анкера за уредјај као и 
ливеног шахт поклопца фи 540 од 30 кг. 
Одвозом вишка материјала на депонију. 
Обележавање и заштита радова од 
несретног случаја. 

ком 1,00   

7. 

Израда стопе за стандардни(равни) 
семафорски стуб димензије 
0,6x0,6x0,8м са ручним ископом земље, 
због заштите необележених подземних 
инсталација. 
Комплет са копањем, припремом оплате 
за бетонирање, бетонирањем, 
испоруком и уградњом металног анкера, 
испоруком и полагањем уводних цеви 
са одвозом вишка земље на депонију. 
Обележавање и заштита радова од 
несретног случаја. 

ком 8,00   

8. 

Испорука и постављање равног, 
насадног, цевастог, сигналног 
стубаносача латерни (са атестом према 
важећим стандардима) Л=3,5м, 
поцинкован врућим поступком споља и 
изнутра, димензионисан за брзину ветра 
35м/сец, са ревизионим отвором 
минималне димензије 300x80 мм, са 
прикључном кутијом и поклопцем са 
бравом, све испоручено на терену. 

ком 8,00   

9. 

Испорука и постављање носача 
саобраћајног знака Л=3 м. Носач 
саобраћајног знака је једностубни цевни 
израђен од челичне вучене цеви 
идентичног пресека и дебљине. 
Дебљина заштитног слоја треба да буде 
80 микрона. Горња страна-врх носача 
мора бити заштићен од продора воде у 
унутрашњост стуба. Доња страна 
носача мора имати анкере којима се 
спречава заокретање знака. Минимална 
димензија ископа квадрата тла за 
побијањебетонирање темеља је 
0,2x0,2м. 

ком 4,00   

10. 
Саобраћајни знаци фи 600 I-20 са 
фолијом ретрорефлектујућих особина 
класе III 

ком 4,00   

11. 
Саобраћајни знак фи 600 II-2 са 
фолијом ретрорефлектујућих особина 
класе III 

ком 2,00   

12. 
Саобраћајни знак фи 600 III-3 са 
фолијом ретрорефлектујућих особина 
класе III 

ком 2,00   

13. 

Геодетски радови код израде пројектне 
документације и снимања свих 
грађевинских радова са овером код 
катастра. 

кпл 1,00   

 Регулација саобраћаја, обезбеђење     
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14. 

градилишта, заштита саобраћаја за 
време грађевинских и монтажних 
радова према пројекту привремене 
саобраћајне сигнализације (саобраћајни 
знаци, баријере, трептачи, 
упозоравајући сигнали и друго). 

 
кпл 

 
1,00 

 
15. 

 
Уклањање ознака са коловоза м2 5,00   

16. 

Обележавање коловоза бојом. 
Исцртавање пешачких прелаза, 
зауставних линија, разделних пуних и 
разделних испрекиданих линија, 
стрелица. Комплетна хоризонтална 
сигнализација. 

м2 119,00   

 
 
 

УКУПНО:  

 
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  

• У колони 4 понуђач уписује цену радова по јединици мере без ПДВ-а, 
• У колони 5 понуђач уписује цену радова без ПДВ-а, која се израчунава као производ колона 3 и 4, 
• У реду УКУПНО понуђач уписује укупну цену радова без ПДВ-а, која се израчунава као збир вредности 

из свих редова. 
• Образац може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не графитном оловком), на писаћој 

машини, рачунару или другом техничком средству сличних каратктеристика. 
 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
 

1. 
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 
 

 
2. 
 

 
САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

 

 

 
ПДВ 20% 

 

 

 
УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

 

 
Напомена:  

 Предмер радова израђен је на основу Пројекта за грађевинску дозволу за постављање светлосне 
саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу, бр. P-
165/2017-PGD из јануара 2018. године, који садржи технички опис, предмер и предрачун радова и скицу 
предметног објекта. Предметну техничку документацију израдио је „ADOMNE“ DOO из Новог Сада, 
ул. Шумадијска бр. 16б, а главни пројектант је Игор Вукобратовић дипл.инж.саобраћаја., бр. лиценце 
370 F072 07. На основу наведене техничке документације надлежни орган је издао дозволу за 
градњу/решење којим се одобрава извођење радова. 

 Признају се само понуде које обухватају све тражене радове.  
 Укупна цена извршених радова мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 

цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 
Дана: ___.___.2019. године                   

Понуђач 

м.п. 
___________________ 
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VIII    МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац  
Број: IV-40-___/2019                                                                                 
Дана: ___.___.2019. године 
Нови Кнежевац 
                                                    

УГОВОР 
о извођењу радова на постављању светлосне саобраћајне сигнализације  

на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу 
 
Овај Уговор закључен је између: 
 
Oпштинске управе општине Нови Кнежевац, са седиштем у Новом Кнежевцу, ул. Краља 
Петра I Карађорђевића бр.1, ПИБ 101460424, матични број 08385327, телефон 0230/82-055, 
факс 0230/82-076 и e-mail адреса nacelnik@noviknezevac.rs , коју заступа начелник Зоран 
Гајин (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране 
 
и 
 
А) Уколико је понуђач поднео понуду самостално 
 
____________________________, са седиштем у _____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна ______________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ____________________,  
 
кога заступа директор _________________ (у даљем тексту: Извођач радова), са друге стране. 
 
Б) Уколико је понуђач поднео понуду са подизвођачем 
 
____________________________, са седиштем у _____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна ______________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ____________________,  
 
кога заступа директор _________________ (у даљем тексту: Извођач радова), са друге стране. 
 
Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу  
 
____________________________, са седиштем у _____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна _____________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ___________________,  
 
кога заступа директор _________________. 

mailto:nacelnik@noviknezevac.rs
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В) У случају подношења заједничке понуде (групе понуђача) 
 
са друге стране, групе понуђача које су се на основу Споразума број ________________ од 
___.___._____. године, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне 
јавне набавке, тј. овог Уговора 
 
1. ____________________________, са седиштем у ____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна _______________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ____________________, 
као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога 
заступа директор _________________ (у даљем тексту: Извођач радова), 
 
2. ____________________________, са седиштем у ____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна _______________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ____________________,  
 
као члан групе, кога заступа директор _________________ и 
 
3. ____________________________, са седиштем у ____________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ______________, број рачуна _______________________, 
 
телефон ________________, факс ________________ и e-mail адреса ____________________,  
 
као члан групе, кога заступа директор ________________. 
 
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (бр. ЈН 1.3.4/2019) – Постављање 
светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у 
Новом Кнежевцу, Општинска управа општине Нови Кнежевац као Наручилац и 
_______________________________ као Извођач радова приступају закључењу следећег 
Уговора:                                             
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова на постављању светлосне саобраћајне сигнализације на 
на катастарским парцелама бр.3134, 3137 и 3146/1 К.О. Нови Кнежевац, односно на 
раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу, за потребе Општинске управе 
општине Нови Кнежевац, а у свему према техничкој спецификацији из Конкурсне 
документације јавне набавке бр. ЈН 1.3.4/2019 и понуде Извођача радова бр. ________ од 
___.___.2019. године, која је изабрана као најповољнија од стране Наручиоца, а која чини 
саставни део овог Уговора. 
 
НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 
Члан 2. 
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Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, износи _______________ динара без ПДВ-
а, односно _______________ динара са ПДВ-ом. Назначени износ Наручилац радова ће 
уплаћивати на рачун Извођача радова, на начин како је то одређено у члану 3. овог уговора. 
Вредност изведених радова, по привременим и окончаној ситуацији, ће се израчунавати на 
основу стварно изведених количина радова, из оверених обрачунских листова грађевинских 
књига и по прихваћеним јединичним ценама из понуде Извођача радова, описане у члану 1. 
овог уговора. 
Јединичне цене из понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења радова. У цену 
су укључени сав помоћни материјал, радна снага и друго што је неопходно за реализацију 
предмета уговора. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова 
Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор 
Наручиоца у писаној форми. 
Извођач радова није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим уговорених 
радова и изводи вишкове радова. 
Уколико је Наручилац сагласан са извођењем вишка радова, исти ће се уговорити у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 3. 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Извођача радова бр. ____________________ код 
____________________ (назив банке). Наручилац се обавезује да радове из предмета овог 
уговора, плаћа Извођачу радова у року од најдуже 45 дана од дана пријема оверених 
привремених ситуација и окончане ситуације, по следећој динамици: 

• највише 70% од вредности уговора без ПДВ-а платиће се по примљеним привременим 
ситуацијама, потписаним и овереним од стране надзорног органа, извођача радова и 
наручиоца. Наручилац не може да исплати ни један износ пре него што прими 
тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, 

• најмање 30% од вредности Уговора без ПДВ-а платиће се по примљеној окончаној 
ситуацији потписаној и овереној од стране надзорног органа, извођача радова и 
наручиоца, као и примљеног траженог средства обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року. 

Извођачу радова није дозвољено да захтева аванс.  
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 
могућностима буџета општине Нови Кнежевац. 
 
OБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 
Члан 4. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са техничком спецификацијом 
из конкурсне документације, у року од најдуже ___ радних дана (најдуже 30 радних дана) 
од дана увођења у посао.  
У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење 
радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не 
обрачунава у радне дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова су: 

• природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

• мере предвиђене актима надлежних органа; 
• услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациjом; 
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. 
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Члан 5. 
Потписивањем овог уговора, Извођач радова прихвата све услове под којим ће се изводити 
радови, као што су локација, приступ локацији, могућност нормалног извођења радова и по 
том основу не може  тражити било какве промене Уговора. 
Извођач радова потписом овог уговора изјављује да је упознат са пројектно-техничком 
документацијом на основу које се изводе предметни радови. 
Извођач радова нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, у случају 
непредвиђених околности без претходне писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте. 
 

Члан 6. 
Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење градилишта, тако што ће предузети све 
потребне мере за безбедност радова, суседних објекта, материјала, саобраћаја, околине и 
заштите животне средине. 
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите 
на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште заштите и 
сигурности свих радника и трећих лица током извођења радова, као и да пријави отварање 
градилишта надлежној инспекцији рада. 
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету. 
 

Члан 7. 
Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води градилишну документацију, књигу 
инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити 
редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова. 
 

Члан 8. 
Извођач радова је дужан да, у оквиру уговорене цене, нарочито изврши и следеће радове, без 
посебне надокнаде: 

- да спроведе одговарајуће мере заштите на раду, 
- да благовремено достави Наручиоцу решења о именовању одговорних извођача радова, 

који ће бити ангажовани на терену, 
- да изврши потребно осигурање постојећих инсталација, које се налазе у пројектно-

техничкој документацији, изводу из катастра и на терену, те да у случају оштећења  
истих, својом кривицом, изврши квалитетно и правовремено довођење инсталација  у 
првобитно стање из сопствених средстава, 

- да о свом трошку обезбеди дозволе за прилаз, заустављање и паркирање опреме, 
механизације и осталих врста возила, које се односе на предметно градилиште, 

- да уредно доставља наручиоцу атесте за уграђене материјале и опрему, као и да изврши 
сва потребна испитивања материјала (геомеханичка, геотехничка и лабораторијска) по 
налогу надзорног органа,  

- да поступи по примедбама органа надзора и то у року утврђеном записником о 
извршеном прегледу о којем ће бити писмено обавештен од стране Наручиоца. 
Наручилац ће Извођача радова писмено обавестити о дану прегледа извршених радова, 

- да по завршетку радова, уклони све привремене објекте, депоније материјала, 
механизацију, шут и отпатке, 

- да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке који би се појавили у гарантном 
року, 

- да отклони све штете које би евентуално нанео током грађења постојећим 
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима, 

- да, у случају, оправданог и привременог прекида радова о свом трошку обезбеди 
градилиште и радове од пропадања. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 9. 
Наручилац се обавезује да: 

 Извођачу радова преда дозволу за градњу/решење о одобрењу за извођење радова и 
потврду о пријави радова; 

 Извођачу радова преда техничку документацију за извођење радова; 
 Именује надзорне органе и о томе писмено обавести Извођача радова; 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 10. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач радова у обавези да: 
1) приликом закључења овог Уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла, преда Наручиоцу соло бланко меницу, потписану и оверену од 
стране лица овлашћеног за заступање, регистровану у Регистру меница Народне банке 
Србије, менично овлашћење са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у 
висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана 
дуже од уговореног рока за извођење радова и картон депонованих потписа. 
У случају промене лица овлашћених за заступање, менично овлашћење остаје на 
снази. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извођач радова 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

2) приликом примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења 
за отклањање грешака у гарантном року, преда Наручиоцу соло бланко меницу, 
потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање, регистровану у 
Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, са 
роком важности 10 (десет) дана дуже од уговореног гарантног рока и картон 
депонованих потписа. 
У случају промене лица овлашћених за заступање, менично овлашћење остаје на 
снази. 
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака које би могле да умање 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да Добављач не 
изврши обавезу отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року. 

 
ГАРАНТНИ РОК 

 
Члан 11. 

Уговорне стране су се споразумеле да гарантни рок за квалитет изведених радова износи 
___ године (најмање 2 године) и почиње да тече од дана потписивања Записника о 
примопредаји извршених радова. 
У случају недостатака откривених у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о 
томе обавести Извођача радова у року од 5 дана од откривања недостатака.  
Извођач радова се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку 
отклони све недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог 
обавештења од стране Наручиоца. 
Уколико Извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року Наручилац ће 
активирати средство финансијског обезбеђења. 
 
РАСКИД УГОВОРА И УГОВОРНА КАЗНА 
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Члан 12. 
Неиспуњењем уговора у року, који је одређен у члану 4. овог Уговора, наступа раскид 
уговора по самом закону. 
Наручилац може одржати уговор на снази, ако по истеку рока за извођење радова, обавести 
Извођача радова да захтева испуњење уговора. У случају да Извођач радова прихвати овај 
захтев за испуњење уговора, Наручилац има неопозиво право да обрачуна уговорну казну за 
прекорачење уговореног рока, на начин како је то одређено чланом 13. овог Уговора. 
Уколико ни у накнадно продуженом року Извођач радова не изврши уговор, Наручилац 
раскида уговор писменом изјавом, која се доставља другој уговорној страни. 

 
Члан 13. 

Извођач радова се обавезује да ће Наручиоцу платити уговорну казну за прекорачење 
уговореног рока у износу од 1‰ целокупне вредности уговора за сваки дан закашњења у 
односу на уговорени рок, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% 
укупне вредности уговорених радова. 
Ако је Наручилац због прекорачења уговореног рока у извођењу или предаји изведених 
радова, претрпео штету која је већа од уговорене казне, може уместо уговорене казне 
захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне може захтевати и разлику до пуног 
износа претрпљене штете. 

 
Члан 14. 

Ако се уговор раскине кривицом Извођача радова, на начин, како је то одређено чланом 12. 
овог Уговора Наручилац прихвата да Извођачу радова плати радове, који су изведени до 
момента раскида, само под условом да су те позиције радова из понуде у 100% степену 
извршења. 
У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања о свом трошку. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о облигационим 
односима, Закон о планирању и изградњи, посебне узансе о грађењу и други прописи из 
области која је предмет овог уговора. 

 
Члан 16. 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се споразумом, у 
супротном надлежан је Привредни суд у Зрењанину. 

 
Члан 17. 

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3  (три) примерка. 
 
 
                                                      М.П.                                  М.П. 
______________________                                                                       ______________________ 
        Извођач радова                                                                                             Наручилац                                                                                     
 
 
Напомена: Овај Модел уговора представља основу уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора исти попунити, потписати и оверити печатом. 
Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
исти додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
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IX    ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15), понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.3.4/2019 – 
Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и 
Српске у Новом Кнежевцу, како следи у табели: 
 

Врста трошка Износ трошкова 
(у динарима) 

  
  
  
  
  
  
 

Укупни трошкови припреме понуде 
 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
 
 
 
Датум: ___.___.2019. година                         
 

Понуђач 
м.п. 

_______________________ 
 

 
 
 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 



Јавна набавка бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу 
 

страна 44 од 48 

 
X    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15), као понуђач __________________________ (навести назив понуђача), дајем следећу  
 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на 
раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
Дана: ___.___.2019. године 

 
                                                                                                         

Понуђач 
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 понуђач који наступа самостално, образац Изјаве потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац Изјаве за понуђача потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у 
довољном броју примерака за сваког подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за 
сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15), као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач ____________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке 
бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица 
Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
Дана: ___.___.2019. године 
 

                                                                                                         
Понуђач 

м.п. 
___________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац Изјаве потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац Изјаве за понуђача потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у 
довољном броју примерака за сваког подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за 
сваког понуђача из групе понуђача. 
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XII  ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА 

 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

За поступак јавне набавке радова  
бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници 

улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу 
 

Редни 
број 

Наручилац / 
инвеститор 

Одговорно лице 
наручиоца / 

инвеститора и 
контакт телефон 

Назив  
изведених радова 

Период у 
којем су 
изведени 
радови 

(година) 
1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

7. 
 

    

8. 
 

    

9. 
 

    

10. 
 

    

 
 
Дана: ___.___.2019. године 
 
у ____________________ 
 
 

                           Понуђач 
 

                                                                                   м.п.                 ___________________ 
                     потпис овлашћеног лица 
 
 
 

Напомена: Уколико је листа референтних послова, коју желите доставити, већа од понуђеног броја поља у 
датом обрасцу, исти копирати, попунити и доставити. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНЦИ КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА 

 
 
 
Назив и седиште наручиоца: _______________________________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________________ , ПИБ: ____________________________  
 
Телефон/факс: _______________________________________ 
 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама референтни наручилац издаје  
 
 

П О Т В Р Д У 
 
Да је понуђач ___________________________________________________________________ 
                                                             (назив и седиште извођача радова/понуђача) 
 
у претходне три године (2016., 2017. и 2018. године) извршио исте или сличне радове на 
семафоризацији раскрсница или реконструкцији семафора 
 

Редни 
број Назив изведених радова 

Период у којем су 
изведени радови 

(година) 
1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке 
бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници 
улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу и у друге сврхе се не може користити.  
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и печатом, 
потврђујем да су горе наведени подаци тачни.  
 
 
Дана: ___.___.2019. године 
 
 
                                                                                                           Овлашћено лице  
                                                                                                      
 
                                                                              м.п.                  ___________________ 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце наведене у Обрасцу 
референци понуђача. 
Потврде крајњих корисника могу бити и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из 
конкурсне документације.  
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XIV  ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

Кључно кадровско особље за поступак јавне набавке 
  

бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на  
раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу 

 
 

Редни 
број 

 
Име и презиме 

Квалификација 
(дипл.инж.ел., 

дипл.инж.саобр. и сл.) 
Основ ангажовања 

Број лиценце 
(за одговорне извођаче 

радова) 
 

1. 
 

    
 

 
2. 
 

    
 

 
3. 
 

    
 

 
 
 
Напомена: Уз овај образац доставити копије М образаца и уговора о раду за запослена лица, односно копије 
уговора по којем је лице ангажовано уколико је лице ангажовано по основу уговора о привременим и 
повременим пословима и сл., копије личних лиценци (за лице са захтеваном лиценцом) потписане и оверене 
печатом одговорног извођача радова и копију потврде Иинжењерске коморе Србије да је лиценце важећа 
(навести најмање 3 одговорана извођача радова са траженим лиценцама). 
Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач или лице овлашћено за 
заступање у заједничкој понуди. 
 
 
 
Датум: ___.___.2019. година 
 
                          
 

Понуђач 
м.п. 

_____________________ 


