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 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број IV-404-2/2020-101 од 03.06.2020. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-404-2/2020-102, од 
03.06.2020. године, припремљена је: 
 
  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА НА ОПРЕМИ ЗА АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ 
САОБРАЋАЈЕМ И МОНИТОРИНГ САОБРАЋАЈА 

 
Редни број јавне набавке 12/2020 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 
  
 Наручилац је: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА , 
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16 
 Интернет страница наручиоца:  www.backapalanka.rs 
           

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 
 
 Предметна јавна набавка радова, број 12/2020 – спроводи се у поступку 
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набаке. 
 

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је набавка радова - санација оштећења на опреми 
за аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја. 
  Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 

1.4. Информације у вези са јавном набавком 
 

Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима, понедељак - петак, у току радног 
времена од 07,00-15,00 часова 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавки 

 
Јавна набавка добара број 12/2020 – радова - санација оштећења на 

опреми за аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја. 
Ознака из општег речника набавки: 50230000 – услуге поправке, 

одржавање и сродне услуге у вези са друмским саобраћајем и другом опремом. 

http://www.backapalanka.rs/
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3. ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ 

И РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА 
 

Предмет јавне набавке је одржавање семафорских уређаја на 12 
раскрсница у Бачкој Паланци и то: 

 
- Р01-Цара Лазара-Жарка Зрењанина 
- Р02-Цара Лазара - Шафарикова 
- Р03-Цара Лазара-Светозара Милетића 
- Р04-Краља Петра-Светозара Марковића-Гробљанска 
- Р05-Краља Петра-Светозара Милетића 
- Р06-Светозара Милетића-Југословенске армије 
- Р07-Светозара Милетића-Иве Лоле Рибара 
- Р08-Иве Лоле Рибара-Веселина Маслеше 
- Р09-Трг братства јединства-Југословенске армије-Браће Рибникар 
- Р12-Краља Петра Првог-Шафарикова 
- Р15-Шафарикова-Југословенске армије 
- Р16-Краља Петра – Жарка Зрењанина 
- Трептач у Силбашу на правцу према Парагама 
- Друга светлосна саобраћајна опрема и уређаји 

 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
Семафори и друга светлосна саобраћајна сигнализација који су предмет 

ове јавне набавке су реконструисани или новоизграђени семафорски уређаји и 
као такви укључени у Центар за управљање семафора и саобраћаја (САУС) који 
је смештен у Јавном предузећу „Стандард“, одакле се врши мониторинг система 
и управљање радом свих 12 семафорских уређаја на територији Бачке Паланке. 

 
У све семафорске уређаје који су предмет набaвке уграђени су контролери 

светлосне сигнализације фирме "Elcom". 
 

Сeт мoдулa нajчeшћe чини: 
НДП-1.2 - сaстojи сe oд мoдулa зa нaпajaњe кoнтрoлeрa (5VDC 25W) и 

инфoрмaциoнo-кoмaнднoг мoдулa (дисплej и тaстeрe зa ручнo кoмaндoвaњe и 
тeстирaњe урeђaja); 

 
КК-1.2 - кoмуникaциoни мoдул кojим сe КСС-1 пoвeзуje сa другим 

кoнтрoлeримa, цeнтримa зoнскoг упрaвљaњa, инфoрмaциoним дисплejимa, 
систeмoм зa инфoрмисaњe пeшaкa и другим урeђajимa сa кojимa пoстojи зaхтeв 
дa сe рaзмeњуje инфoрмaциja; 

 
ПП-1.2 – функциoнaлнo нajвaжниjи мoдул кoнтрoлeрa КСС-1, чиja je oснoвнa 

функциja упрaвљaњe рaдoм кoнтрoлeрa; сви прoгрaмски и кoнфигурaциoни 
пaрaмeтри кoнтрoлeрa су смeштeни у мeмoриjи oвoг мoдулa; 
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КП-1.2 - глaвни кoнтрoлни мoдул кoнтрoлeрa КСС-1, кojи кoнтрoлишe рaд 
извршних и глaвнoг мoдулa; њeгoвa нajвaжниja функциja je бeзбeднoснa и oн 
oбeзбeђуje дa сe урeђaj увeк нaлaзи у нeкoм oд прeдвиђeних и дoпустивих 
рeжимa рaдa сa глeдиштa сaoбрaћajнoг прoцeсa кojим сe упрaвљa; 

 
ИO-1.2 - извршни мoдул кoнтрoлeрa КСС-1, кojи je прeкo РС-485 мaгистрaлe 

пoвeзaн сa кoнтрoлним мoдулoм КП-1.2; свaки извршни мoдул имa 6 триjaчних 
излaзa кojи су нaпoнски и струjнo кoнтрoлисaни, и чинилaц су диjaгнoстикe 
испрaвнoсти урeђaja и бeзбeднoг рeдукoвaнoг рeгулисaњa сaoбрaћaja и у случajу 
нeиспрaвнoсти пojeдиних кoмпoнeнaтa систeмa; 

 
Слика- Изглед управљачке апликације 
 

Oдржaвaњe и пoпрaвкa сeмaфoрa oбухвaтa свe штo je нaвeдeнo у 
техничкој спецификацији у образцу структуре цене. 

Oдржaвaњe сe врши сукцeсивнo, нa oснoву писмeнoг (може и усмени али 
се накнадно издаје писмени налог) нaлoгa нaручиoцa. Услугa oдржaвaњa врши 
сe oбилaскoм сeмaфoрских уређаја по налогу ЈП "Стандард" и oргaнизoвaњeм 
дeжурствa нeпрeкиднo 24 часа. 
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У случajу хитних интeрвeнциja Извршиoц je у oбaвeзи дa у рoку oд 1 сaтa 
oдпoчнe сa oтклaњaњeм грeшкe пo приjeму нaлoгa Нaручиoцa или нaдлeжнoг 
држaвнoг oргaнa. 

 Радови сe извршaвajу нa тeритoриjи општине Бачка Паланка 
 

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА 
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Саобраћајни знак активиран возилом 1250х750 

 
ВРСТЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА : 
 

1) ИНТEРВEНЦИJA ПO РEДOВНOМ НAЛOГУ 

2) ИНТEРВEНЦИJA ПO ХИТНОМ НAЛOГУ 

3) ИНТEРВEНЦИJA ПO ПОСЕБНОМ НAЛOГУ 

 

1) ИНТEРВEНЦИJA ПO РEДOВНOМ НAЛOГУ

У рeдoвнoм oбилaску прeдвиђa сe визуaлнa и рутинскa кoнтрoлa сигнaлнoг 
урeђaja и oпрeмe тe сигнaлнo саобраћајне ситуaциje. 

Прeглeд спољних eлeмeнaтa oпрeмe (oрмaри урeђaja, уклoпних сaтoвa, 
eлeктричнoг брojилa, сeмaфoрских стубoвa, лaнтeрни, бројача, звучних уређаја, 
нoсaчa.) 

Прoвeрити стaњe, изглeд и испрaвнoст oпрeмe, a нaрoчитo oбрaтити 
пaжњу нa: 

- мeхaничкo учвршћeњe и oштeћeњa oпрeмe, лантерне, сенила, стубова 
- усмeрeнoст и видљивoст сигнaлa, зaтвoрeнoст врaтиjу oрмaрa и стубoвa 
- испрaвнoст светлосних модула, oптике oзнaкa нa сигнaлимa  
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- исправност рада бројача и уређаја за звучно обавештaавање 
Прoвeрити испрaвност и функциoнaлност рaда урeђaja и тo: 

- провера рада семафорског уређаја у складу са сигналним плановима 
односно рад по задатом програму 

- прaвилнa измeнa сигнaлa и трajaњe зaштитних врeмeнa (црвeнo-жутo, свe 
црвeнo и жутo) 

- рад возачких и пешачких зелених трептача 
Учeстaлoст, oднoснo пeриoд oбилaзaкa зaвисe oд пoуздaнoсти угрaђeнe 

сигнaлнe oпрeмe и кoмпoнeнaтa, степену aутoмaтикe и изгрaђeнoсти сигнaлнoг 
систeмa (учeстaлoст oбилaзaкa пo пoзиву, oргaнизирaњу дojaвe, мeтoди измeнe 
светлосних модула кao и квaлитeти угрaђeних модула и сл.). 

Eвидeнциja интервенције обилазака по редовном налогу нeoпхoднa je из 
вишe рoзлoгa (прoцeнa квaлитeтe сигнaлнe oпрeмe и делoвa у функциjи 
интeрвeнциja, прoцeнa рaдa и срeдстaвa зa службу oдржaвaњa, пoтрeбe судскoг 
пoступкa и вeштaчeњa и сл.). 

 
2) ИНТEРВEНЦИJE ПO ХИТНOМ НAЛOГУ 

 
Интервенције по хитном налогу обухватају радове на основу дojaве квaрa 

oд стрaнe инвeститoрa или полицијских службеника, па је у рoку oд 1 сaт (jeдaн 
сaт) потребно приступити oтклaњaњу квaрoвa, a свe у врeмeну oд 0-24 сaтa. 

У овој интеревенцији извођач се базира на евидентирање квара и 
отклањање истог у што краћем року, ради омогућавања безбедног одвијања 
саобраћаја на семафоризованим раскрсницама. 

Oвa врстa интeрвeнциje нa раскрсницама иницирaнa je oд стрaнe стaлнe 
дeжурнe службe кojoj сe дojaвљуje стaњe саобраћајне  сигнaлизaциje. 

Oргaнизaциja штo бoљe дojaвe нeиспрaвнoг рaдa сeмaфoрa и прeгoрeлих 
сијалица/модула дирeктнo придoнoси eфикaснoм oдржaвaњу и сeрвисирaњу.  

Oбилaсци пo пoзиву тoкoђe сe трeбajу eвидeнтирaти у пoсeбну књигу. 
Вoђeњe eвидeнциje o oбилaсцимa пo пoзиву дaje инфoрмaциje кoриснику o 
aжурнoсти и eфикaснoсти службe oдржaвaњa. Зaтo сe у књигу уписуje врeмe 
дojaвe, кo je oбaвeстиo o квaру (име и презиме и институција), времe дoлaскa, 
време поправка уређаја ондносно пуштања семафорског уређаја у рад. 

 
3) ИНТEРВEНЦИJA ПO ПОСЕБНОМ НAЛOГУ 

 
Чишћeњe и прaњe (по посебном налогу ЈП "Стандард") обухвата 

следеће радове: 
- чишћeњe пaрaбoличних oглeдaлa, oптикe и пeшaчких стaкaлa – oштeћeнa 

зaмeнити. 
- дoтeгнути виjкe стубoвa (пo пoтрeби), нeрaвнe стубoвe пoрaвнaти 

(дизaлицoм – пo пoтрeби) 
- учврстити и усмeрити сигнaлe (лaтeрнe), зaмeнити oштeћeнe сaвитљивe 

цeви (бужирe). 
- рaзбиjeнe и нeиспрaвнe дeлoвe зaмeнити нoвимa (oглeдaлo, oптикa, 

пeшaчкo стaклo и сeнилo) 
- спojeвe узeмљeњa рaспojити, oчистити, тe зaтeгнути нoвим виjцимa. 
- oчистити унутрaшњoст oрмaрa 
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- зaмeнити нeиспрaвнe брaвицe, шaркe и гумe зa заптивање 
- зaмeнити oштeћeнe нaлeпницe и oзнaкe 
- кoнтрoлисaти прaвилну измeну спољних сигнaлa, трajaњe зaштитних 

врeмeнa, тe измeну прoгрaмa 
- измeрити једносмерне нaпoнe испрaвљaчa инструмeнтoм 
- притeгнути спojeвe сигнaлних кaбeлa нa рeдним стeзaљкaмa урeђaja 
- нeиспрaвнe oднoснo пoпрaвљaнe улoшкe oсигурaчa зaмeнити нoвимa, 
- прoвeрити испрaвнoст глaвнe склoпкe, спojeвe нaпojнoг кaбeлa, тe пo 

пoтрeби зaмeнити, a спojeвe притeгнути. 
- прoвeрити испрaвнoст eл. брojилa, a нeиспрoвнoст приjaвити нaдлeжнoj 

„Eлeктродистрибуцији“ 
- 1 (jeдaн) путa гoдишњe фaрбaњe вoзaчких, пeшaчких и кoнзoлних стубoвa 
- Вoђeњe сeрвиснe књигe/днeвникa зa свaки урeђaj пoсeбнo. 
  

Предузеће коме буду поверени послови на санацији оштећења на опреми 
за аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја (у даљем 
тексту: Извођач) посао преузима под следећим посебним условима: 

a) Наручилац посла је Општинска управа општине Бачка Паланка, а 
коoрдинатор и надзор за радове на послови на санацији оштећења на 
опреми за аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја је 
ЈП „Стандард“. 

b) Извођач, мора бити оспособљен кадровски и технички да врши послове 
редовног одржавања семафорских уређаја, као и контролера светлосне 
сигнализације "Елком".  

c) Извођач ће све послове обављати по налогу ЈП „Стандард“ а о извршеним 
пословима Извођач ће сачинити Записник  за сваку раскрсницу посебно, а 
по сваком Налогу. Налог од ЈП „Стандард“ може бити писмени и усмени. 

 

За све интервенције ће се у налогу дефинисати рок започињања 
интервенције. У случају добијања налога за интервенцију на семафорским 
уређајима, који због свог рада или не рада битно угрожавају безбедност и 
одвијање саобраћаја, Извођач је дужан да реагује одмах, а најкасније у року од 1 
часа.  

Извођач ће интервенисати без Налога од  ЈП „Стандард“ у случајевима: 

 

- када добије налог од стране овлашћеног лица ПС Бачка Паланка за 
интервенцију на семафорском уређају, а када дође до оштећења опреме и 
уређаја која настану услед више силе, саобраћајне незгоде, вандализма, 
струјног удара, удара грома или другог разлога. Извођач ће обавезно да о 
штетном догађају одмах обавести овлашћено лице код ЈП „Стандард“ 
ради координације за даљу интернвенцију и сачињавања Записника о 
оштећењу. 

 

У случају да сам Извођач установи да је дошло до физичких оштећења 
семафорког уређаја, склопова, опреме проузрокованом дејством спољне силе, 
пре започињања било какве интервенције мора да се обрати ЈП “Стандард“ и ПС 
Бачка Паланка да се сачини Записник о оштећењу. До почетка интервенције у  
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складу са својим могућностима Извођач ће вршити обезбеђење раскрснице и 
уређаја уколико уочи неки недостатак на терену, када је угрожена безбедност 
саобраћаја, о чему ће благовремено обавестити Стандард. 

 

У случају када се уочи квар који се не може санирати, Извођач ће 
семафорски уређај пребацити на режим рада „жуто трепћуће светло“, а у случају 
да то није могуће искључити комплетно рад семафора на тој раскрсници.О свим 
детаљима ће обавестити ЈП „Стандард“ и ПС Бачка Паланка. 

Извођач коме буду поверени послови одржавања семафорских уређаја: 

- ангажоваће квалификована лица која су у потпуности оспособљени да 
раде све послове на унутрашњој и спољњој опреми семафорских уређаја, 
система комуникације, и Центра за управљање. 

- обезбеди доступност људства и механизације викендом и празницима за 
интервенције. 

- достави телефонске бројеве који су оперативни од 00-24 часа свих седам 
дана у недељи, а за време трајања Уговора. 

-  

Сва лица и механизација која се наведе у Понуди, морају за време 
Уговорног периода бити тако лоцирани да се у сваком моменту могу, по пријави 
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ од „ЈП „Стандард“ или ПС Бачка Паланка 
интервенисати одмах, а највише за 1 час од момента пријаве. 

 

Извођач ће у уговорном периоду за сваку интервенцију сачини Дневник 
обиласка семафора који ће у себи садржати поред осталих података нарочито 
податке о: 

1. датуму и времену обиласка раскрснице 

2. уоченим недостацима 

3. времену започињања интервенција на отклањању лакших кварова /уколико је 
било/ 

4. времену завршетка интервенције 

5. времену пуштању семафора у нормалан рад /уколико је било/ 

 За све позиције у овој документацији транспорт радника, материјала 
опреме као и пређени километри, за рад на „трептачу“ у Силбашу обрачунавају 
се да им је почетак кретања центар Бачке Паланке, раскрсница Краља Петра – 
Светозара Милетића. 

 

Процедура приликом кварова на семафорским уређајима када је потребно 
извршити замени/поправку оштећених или несиправних делова семафорског 
уређаја: 

1. ЈП "Стандард" издаје захтев/налог за утврђивање оштећења на 
семафорској раскрсници. 

2. Извођач излази на терен и утврђује квар или оштећење семафорског 
уређаја. 

2.1. уколико не може да изврши поправку и пуштање семафорског уређаја у рад, 
у договору са представником ЈП „Стандард“ пушта семафорски уређај у режим 
рада „жуто трепћуће светло“ 
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2.2. уколико не може да пусти уређај да ради у режиму "жуто трепћуће светло" у 
договору са представником ЈП „Стандард“ искључује комплетно семафорси 
уређај. 

3. Извођач доставља овом јавном предузећу Записник о утврђивању 
оштећења семафорског уређаја са констатацијом квара или оштећења, узрок 
неисправности рада, спецификација оштећених делова и предлог радова и 
потребног материјала за замену или поправку са предрачуном радова. Записник 
оверава и потврђује наведено у записнику одговорни извођач радова електро 
струке. 

4. Наручилац издаје налог за поправку семафорског уређаја са 
спецификацијом радова коју је потребно извршити а у складу са Записником. 

5. Извођач врши поправку семафорског уређаја, замењене оштећене делове 
доставља у просторије овог јавног предузећа. У дневник радова евидентира који 
делови су уграђени са серијским бројем, даном уграђивања и од тада тече 
гаранција на уграђени део. 

6. Након извршених радова са потребном пратећом документацијом (дневник 
рада, обрачунски листови са спецификацијом радова и уграђеног материјала) 
доставља ситуацију наручиоцу на плаћање. 

 

Приликом давања налога за интервенцију по посебном налогу биће тачно 
дефинисани радови које је потребно извршити и то за сваку раскрсницу посебно. 

Приликом сваког обиласка или извршења радова обавеза извођача је да 
води дневник обиласка са уписаним уоченим недостацима и запажањима. 

 

Све ПЛОЧЕ ПРОГРАМСКЕ, КОНФЛИКТНЕ ИЗВРШНЕ КАО И МОКСЕ морају 
имати серијске бројеве и као такве подлежу гаранцији од момента уграђивања у 
семафорски уређај, (гаранцији подлежу и репариране плоче). Гаранција не може 
да буде мања, од гаранције коју даје произвођач. 
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4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У 
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 
За ову јавну набавку није потребна техничка документација. 
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 
4.1. Обавезни услови 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

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

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. став 1. тачка 1. Закона); 

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

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

 
Понуђач је дужан да наведе да је  изричито 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. став 2. Закона). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1.,2. и 4. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. Закона, а 
додатне услове могу да испуњавају заједно. 

 
4.2. Додатни  услови 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 
Закона о јавним набавкама, и то: 

 

1. неопходан пословни капацитет : 

 

 да је понуђач у претходне три године (2017 – 2019) имао извршене 
послове на одржавању опреме за аутоматско управљање саобраћајем 
односно светлосне сигнализације у укупном износу од минимално 
3.000.000,00 без пдв-а. 
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2. неопходан кадровски капацитет: 

Потребно је да понуђач има следеће кадрове у радном односу или ангажоване 
сходно чл. 197. до 202. Закона о раду: 

2.1.минимум једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 
450 или 451 или 750. 

2.2.минимално 5 лица у техничкој оперативи/ сервисери, монтажери ... / 
оспособљених за сервисирање семафора од којих минимално једно лице мора 
бити обучено и овлашћено од стране произвођача семафорског уређаја КСС-1.2 
(поседовати лиценцу произвођача) за његово одржавање и поправку у складу са 
препорукама произвођача и коришћењем оригиналних резервних делова.

 

3. неопходан технички капацитет: 
 

3.1.камион са платформом минимум 8м – АУТОКОРПА........ 1 комад 

Захтеване карактеристике надградње: 

- хидраулична зглобна платформа, 

- радна висина - мин 8 m, 

- угао окретања 360°, бесконачно континуирано, 

- корпа платформе електроизолована до 1000V, 

- носивост у корпи мин 200kg, 

- четири стабилизатора поставњени под углом, 

- обезбедити ручни погон за спуштање 

 
3.2.сервисно возило за превоз људи и материјала...............1 комад 
 
4.3. Доказивање испуњености обавезних и додатних услова 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
И з ј а в е (Образац изјаве понуђача - „Образац број 2“), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Став 1. Тачке 1, 2 и 4 
Закона, 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 понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом ( Образац изјаве подизвођача - „Образац број 3“). 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује: 

 
1) пословни капацитет 

 

 Списак извршених истоврсних радова у претходне три године (2017 - 
2019.) – "Образац број 10".  

 
2) кадровски капацитет 

 

 М образац и фотокопије уговора о радном ангажовању по неком од основа 
у складу са Законом о раду за сва лица  

 Фотокопија важеће лиценце 450 или 451 или 750 за носиоца личнe 
лиценце  

 лиценца произвођача за његово одржавање и поправку у складу са 
препорукама произвођача и коришћењем оригиналних резервних делова. 

 "Образац бр.9" - Образац изјаве о кадровском капацитету  
 
3) технички капацитет: 

 

 за возила под тачкама 3.1. и 3.2. доставити фотокопије саобраћајне 
дозволе или очитана саобраћајна дозвола или уговор о закупу, лизингу 
са фотокопијама саобраћајне дозволе. 

 
Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у  
конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 

Доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом везан за обавезне услове, ако 
понуђач наведе у понуди интенет старницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни.  
 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из чл. 75. став. 1. тачка. 1.,2. и 
4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
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наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
6.1.Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
6.2.Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 

 
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или 
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце 
који су саставни део конкурсне документације. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, 
упутства, спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале 
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду 
достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.  

Приложене спецификације попунити на местима где је то предвиђено, јер 
ће у супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се 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 адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка 
Паланка, канцеларија број 17а, са назнаком: „Не отварај - Понуда за набавку 
радова - санација оштећења на опреми за аутоматско управљање саобраћајем и 
мониторинг саобраћаја,, број ЈН 12/2020“, у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки, 
односно до 16. јуна 2020. године до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 16. јуна 2020. 
године до 11,00 часова.  

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене 
вратити понуђачу. 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као 
и име особе за контакт и број телефона. 
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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. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће 
бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 

 
 Понуда мора да садржи: 
 

 Попуњен, потписан Образац понуде  – „Образац број 1“ 

 Документа која је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност 
додатних услова  

 Попуњен, потписан Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. Закона, у поступку јавне набавке мале 
вредности - „Образац број 2“, попуњава, потписује овлашћено лице 
понуђача, односно сваки понуђач из групе понуђача, уколико понуђач не 
наступа самостално 

 Попуњен, потписан Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1.тачке 1.,2. и 4.  - „Образац број 3“, попуњава, 
потписује овлашћено лице подизвођача 

 Попуњен, потписан Образац трошкова припреме понуде – „Образац број 
4“, попуњава, потписује овлашћено лице понуђача, односно овлашћени 
понуђач из групе понуђача одређен Споразумом, уколико понуђач не 
наступа самостално - достављање овог образца није обавезно 

 Попуњен, потписан Образац изјаве о независној понуди- „Образац број 5“, 
попуњава, потписује овлашћено лице понуђача односно овлашћено лице 
сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуђач не наступа 
самостално 

 Попуњен, потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 
став 2. Закона - „Образац број 6“, попуњава, потписује овлашћено лице 
понуђача односно овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, 
уколико понуђач не наступа самостално 

 Попуњен, потписан Модел уговора - „Образац број 7“  

 Попуњена, потписана Спецификација услуга и Образац структуре цене са 
упутством како да се попуни – „Образац број 8“ 

 Попуњен, потписан Образац референц листе - „Образац број 9“,  

 Попуњен, потписан Образац изјаве о кадровским капацитетима -  
„Образац број 10" 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде 

 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
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1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 
понуда 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, 
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

 
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 

подношење понуда, односно 16.06.2020. године у просторијама Општине Бачка 
Паланка са почетком у 11,30 часова. Представник понуђача може присуствовати 
јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од 
стране тог понуђача. 
 
 

6.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6.4. Начин, измене, допуне и опозив понуде 

 
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 

обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 
обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено на адресу наручиоца са ознаком на коверти: «измена понуде», 
«допуна понуде» или «опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај- Понуда за 
набавку радова-санација оштећења на опреми за аутоматско управљање 
саобраћајем и мониторинг саобраћаја“, број 12/2020. 

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

 
6.5.Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у 
више заједничких понуда 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 
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6.6.Понуда са подизвођачем 
 

 У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „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. 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН. 
 Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави Образац изјаве о испуњавању обавезних услова – „Образац број 3“ из 
члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4 . 
 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 у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу 
без обзира на број подизвођача.  
 Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у 
некој другој понуди.  
 

6.7.Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде 

ће заокружити опцију «као заједничка понуда». 
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи: 

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
и 

- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено 
плаћање   

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, 
а додатне услове могу испунити заједно. 
 Група понуђача је дужна да достави Образац изјаве о испуњавању 
обавезних услова – „Образац број 2“ из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН , 
потписан и оверен од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање 
потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  
 

6.8.Начин и услови плаћања, гарантни рок и рок важења понуде 
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Начин плаћања: у року од најдуже 45 календарских дана, почев од дана 
испостављања фактуре Наручиоцу, а на рачун извршиоца. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Место радова – општина Бачка Паланка. 
Рок важења понуде не може бити краћи од  30 дана од дана отварања 

понуда. 
 
6.9.Рок извршења  

 
Радови се извршавају свакодневно по налогу Наручиоца или надлежног 

државног органа у року од годину дана од дана закључења Уговора. Понуђач је у 
обавези да прихвати вршење сервисно-техничке подршке одговарајућег нивоа 
24 сата седам дана у недељи по налогу Наручиоца.  

Рок извршења радова је максимално 24 сати од дана пријема писаног 
налога Наручиоца (по појединачним налозима Наручиоца). Осим у случају 
хитних налога односно у  случају хитних потреба и хаваријских стања, 
извршилац је у обавези да у року од 1 сата од момента примања налога отпочне 
са потребним активностима. 

Уговор се закључује до утрошка средстава, а максимално годину дана 
 
6.10. Гарантни рок 
 
Гарантни рок не може бити краћи од 12 ( дванаест ) месеца, рачунајући од 

дана изведених радова. За уграђене делове важи гаранција одређена од стране 
произвођача. 
 

6.11. Валута 
 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а. Цена мора бити фиксна, 
не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 
у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

6.12. Заштита података  
 

Понуђач, укључујући и њихове подизвођече, односно, понуђач из групе 
понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као 
поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се 
неће сматрати поверљивим  докази о испуњености услова, цена и остали подаци 
из понуде. 
  

6.13. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са 
припремањем понуде 

 
 Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
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може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог 
број 16, 21400 Бачка Паланка или факсом на број: 021-6045-587 или mail 
jnabavke@backapalanka.org.rs  радним данима за време радног времена од 7,00-
15,00 часова. 

Контакт: Комисија за јавне набавке, телефон: 021-2101-174. 
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, 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, јавна 
набавка број 12/2020». 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре дана 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. 
 

6.14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и  
контрола код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене 
исправке 

 
  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 и увид и 
контролу код понуђача односно његовог подизвођача. 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу, увид код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу, увид код понуђач, као и код његовог 
подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 

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

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

6.15. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 
 

Одлука о додели Уговора о јавној набавци услуга донеће се применом 
критеријума  „најнижа понуђена цена“. 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни 
рок на изведене радове.  

У случају истог гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 
6.16.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 нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде („Образац број 6“) 
 

6.17. 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. 

 
 
6.18. Захтев за заштиту права 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона.  
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано 

лице које има интерес за  доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно или факсом на број 021-60-45587 или препорученом пошиљком са 
повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако  Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, при чему у истом наводи да ли зауставља даље активности или 
наставља са поступком. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуде, и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана 
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пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, 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. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из 
члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.Наручилац 
закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
дана од дана доношења.Против закључка наручиоца, подносилац захтева може 
у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој 
комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. 
ЗЈН.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

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

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 
Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на 
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
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5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара.  
 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама.  

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту 
права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије 
је извршни наслов.  
 

6.19.Обавештење о року за закључење уговора 
 
Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци закључиће 

се у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.  

Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен уговор 
о предметној јавној набавци, у року који не може бити дужи од осам дана 
рачунајући од дана достављања уговора на потпис. 

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.  
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Образац бр. 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
- Санација оштећења на опреми за аутоматско управљање саобраћајем и  
мониторинг саобраћаја, број ЈН 12/2020  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача 
 (е-маил): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Врста предузећа (микро, мало, 
средње, велико ...) 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде 

 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 
1.,2. и 4 ЗЈН-а јавно доступни 
(уколико се докази не достављају уз 
понуду) 

 

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: 

 

 
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: 

 

 
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. 
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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: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова - санација оштећења на опреми за 
аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја, број ЈН 12/2020 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
/збир јединичних цена/ 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 
/збир јединичних цена/ 

 

Гаранција 

Гаранција на извршене радове 
___________ месеци ( минимум 12 

месеци) а на уграђене делове се даје 
произвођачка гаранција. 

 
Рок и начин  плаћања 

 

По испостављеној фактури у року од 
најдуже 45 календарских дана, почев од 

дана доставе Наручиоцу, а на рачун 
извршиоца. 

Понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс. 

 
Рок извршења радова 

Понуђач прихвата вршење сервисно-
техничке подршке одговарајућег нивоа 
24 сата седам дана у недељи по налогу 

Наручиоца. Рок извршења радова је 
____________________ сати 

(максимално 24 сати) од дана пријема 
писаног налога Наручиоца (по 

појединачним налозима Наручиоца). 
Осим у случају хитних налога односно у  

случају хитних потреба и хаваријских 
стања, извршилац је у обавези да у року 
од 1 сата од момента примања налога 
отпочне са потребним активностима. 
Уговор се закључује на годину дана, 

односно до утрошка средстава. 

 
Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 30 дана од 
дана отварања понуде) 

 
________ дана 

од дана отварања понуда 

Датум     Овлашћено лице Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Образац бр. 2. 
 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. СТАВ 1. ТАЧ. 1.,2. И 4 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________, у поступку јавне 
набавке радова - Санација оштећења на опреми за аутоматско управљање 
саобраћајем и мониторинг саобраћаја, број ЈН 12/2020, 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; 
4. 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); 
 
 

 

 
Место:_____________                                                    Овлашћено лице Понуђача   
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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Образац бр. 3. 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1.,2. И 4.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________, у 
поступку јавне набавке радова - Санација оштећења на опреми за аутоматско 
управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја ЈН број 12/2020, 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; 
4. 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). 

 
 
 
 
Место:_____________                                                                Подизвођач 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац бр. 4. 
 

            
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС» 

124/2012,14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације( «Сл.гласник РС» 86/2015) достављамо 
образац са структуром трошкова за припремање понуде у поступку јавне набавке 
мале вредности, за јавну набавку радова - Санација оштећења на опреми за 
аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја, број ЈН 12/2020. 
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној 
јавној набавци,  
Понуђач:_______________________________, из ______________________   
изјављује да је имао следеће трошкове : 

 

 
 
 

НАПОМЕНА : Сходно члану 88. став 2. ЗЈН , трошкове припреме и подношења 
понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. 
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе наведене 
трошкове, под условом да их је понуђач стварно имао и тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 
Достављање овог образца није обавезно 
 
 
 

        У ____________________          
Дана ____________________             

Овлашћено лице понуђача 
                                               М.П. 

___________________________  
 
 
 

 
 

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________ динара 
без ПДВ-а 

2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара 
без ПДВ-а 
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Образац бр. 5. 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, 
_________________________________________ 

(назив понуђача) 
 

даје: 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке радова - Санација оштећења на опреми за 
аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја, ЈН број 12/2020,  
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 5“ – Изјава о независној понуди од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду 
подноси група понуђача. 
 
За понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
 
У ____________________ 
 
 
Дана _________________ 
 
      М. П. 
           Овлашћено лице понуђача 
 
        _____________________ 
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 Образац бр. 6. 
 

  
 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  

 
 

 
 

И З Ј А В У  
 
 

Понуђач_________________________________________________, у 
поступку јавне набавке радова - Санација оштећења на опреми за аутоматско 
управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја ЈН број 12/2020, 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. 

 
 

 
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
У  _______________________ 
 
Дана ____________________             
 
        М. П. 

     Овлашћено лице понуђача 
       
 

                   _____________________  
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Образац бр. 7 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА И бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке: 
50230000 – услуге поправке, одржавање и сродне услуге у вези са друмским 
саобраћајем и другом опремом. 
БРОЈ: _______________ 
ДАНА: _______________ 20120. године 
 
 

МОДЕЛ  
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – 

САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА НА ОПРЕМИ ЗА АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ 
САОБРАЋАЈЕМ И МОНИТОРИНГ САОБРАЋАЈА 

 

Редни број набавке 12/2020 
 
Закључен у Бачкој Паланци, дана ___________________ 2020. године између: 
 

1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 
16, Бачка Паланка, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Заменик 
Начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка Рада Рајбер, 
дипл.правник ( у даљем тексту: Наручилац ), 

и  
 2. ____________________________ , из __________________ , улица 
_______________________, ПИБ ________________, матични број 
_____________,  рачун број ___________________ који се води код 
________________________ , кога заступа _______________________________ 
(у даљем тексту: Одабрани понуђач). 
 
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно 
као понуђач из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив подизвођача, 
односно понуђача из групе понуђача. 
 
Уговорне стране су сагласне у следећем: 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је набавка радова - Санација оштећења на опреми за 

аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја, за период од 
годину дана од дана закључења уговора, на основу спроведеног поступка јавне 
набавке мале вредности радова, број ЈН 12/2020, а у свему према усвојеном 
обрасцу понуде  Извођача,  број ________ од____________. године, 
спецификацији радова са структуром цене, који су у прилогу и чине саставни део 
овог Уговора, као и свим осталим прихваћеним елементима понуде Извођача. 

http://www.backapalanka.rs/
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Члан 2. 

  Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора, врши стручно и 
квалитетно, а према налогу Наручиоца, са довољним бројем непосредних 
извршилаца, у свему према нормативима и стандардима чија је употреба 
обавезна, у складу са  добрим пословним обичајима, правилима и стандардима 
струке. 

Члан 3. 
 

Процењена вредност ове јавне набавке је 3.333.333,00 динара без ПДВ-а.
 Укупна понуђена јединична цена без ПДВ-а, за тражене радове и 
материјал  износи _____________ динара без ПДВ-а, односно 
____________________ динара са ПДВ-ом. 
 Цене утврђене у понуди су фиксне и не могу се мењати током извршења 
уговора. 

Одабрани понуђач се обавезује да радове на санацији оштећења на 
опреми за аутоматско управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја пружа 
сукцесивно, на основу потреба наручиоца и то до утрошка планираних средстава 
за ову јавну набавку, а најдуже 12 месеци од дана потписивања уговора. 
 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване 
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у следећој 
буџетској години. 

 
Члан 4. 

 
 Плаћање уговореног износа из члана 3. овог Уговора, ће се извршити на 

рачун Одабраног понуђача број ____________________________________ код 
________________________ банке по месечним привременим ситуацијама, 
сходно степену извршених радова и по окончаној ситуацији у року од најкасније 
45 дана рачунајући од дана испостављене ситуације  за претходни месец. 

Фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама стварно извршених 
радова. 

Количине и квалитет извршених послова Одабраног понуђача, Наручилац 
контролише и прати путем Надзорног органа у виду овере Грађевинског 
дневника и других докумената што представља основ за признавање извршене 
реализације као и испостављања рачуна.  

Ниједан рачун за који није издат налог или обавештење надзорном органу  
у складу са одредбама уговора се неће признати нити платити. 
 

Члан 5. 
 

 Гарантни рок за извршене радове износи ___________ месеци од дана 
извршених радова. 
 Уговорне стране су сагласне да за уграђене делове важи гаранција 
произвођача. 
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Члан 6. 
 

Радови се извршавају свакодневно по налогу Наручиоца или надлежног 
државног органа у року од годину дана од дана закључења Уговора.  

Одабрани понуђач је у обавези да прихвати вршење сервисно-техничке 
подршке одговарајућег нивоа 24 сата седам дана у недељи по налогу 
Наручиоца.  

Одабрани понуђач је дужан да у року од 24 часа почев од пријема налога 
наручиоца (усменог или писаног налога) пружи радове на одржавању светлосне 
сигнализације,  а за кварове који угрожавају безбедност саобраћаја на путевима 
и животе и здравље људи, одмах у хитном поступку у  року од 1 сата од момента 
примања налога . 
 

Члан 7. 
 

Уколико Одабрани понуђач не поштује уговорене рокове односно рокове 
дефинисане Налогом и својом кривицом касни са извршењем посла, дужан је 
платити Наручиоцу уговорену казну у износу од 0,1 0/00 дневно од укупне 
вредности уговорених радова за сваки дан закашњења а највише 5 % од 
уговорене вредности радова. 

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног 
пристанка Одабраног понуђача, умањењем рачуна. 

Уговорена казна не утиче на евентуалну накнаду штете коју Одабрани 
понуђач проузрокује Наручиоцу. 
 

Члан 8. 
 

  Уколико уговoрене услуге нису извршене на уговорени начин, односно 
имају видљиве недостатке, овлашћено лице Наручиоца, у року од 3 дана од 
дана утврђивања постојања недостатака о томе ће писмено, а у случају хитности 
усмено, обавестити Одабраног понуђача, са захтевом за поновно извршење 
радова, о трошку Одабраног понуђача. 
 

Члан 9. 
 

 Уколико се након извршених услуга, у поступку контроле од стране 
Наручиоца установе недостаци извршених радова који нису били видљиви, 
овлашћено лице Наручиоца, у року од 8 дана од дана утврђивања постојања 
недостатака, о томе ће писмено, а у случају хитности усмено, обавестити 
Одабраног понуђача, са захтевом за поновно извршење послова, о трошку 
Одабраног понуђача. 
 

Члан 10. 
 

Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да једнострано 
раскине Уговор уколико Извођач не изврши уговорене услуге према понуди. 

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана када 
Одабрани понуђач прими обавештење о раскиду уговора од стране Наручиоца. 
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Члан 11. 
 
 Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису 
дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 12. 
 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове поводом 
реализације обавеза утврђених овим Уговором решавају споразумно, а уколико 
до споразума не дође, надлежан је Привредни суд у Новом Саду.     

 
Члан 13. 

 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 
уговорна страна задржава по 2  (два) примерка. 
 
  

НАРУЧИЛАЦ     ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ 
 
    ________________________     _______________________ 
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Образац 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 
 

И 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
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А РАД 
јед. 

мере 

Јед.цена 
без  ПДВ-

а 

Јед.цена са  
ПДВ-ом 

1. 
Интервенција на семафорском Уређају. 
Обрачун по ефективном часу рада. 

  
  

1.1. 
Рад техничара – радним данима од 0-24 
часа 

1 час 
  

1.2. 
Рад техничара -  викендом или 
празницима од 0-24 часа 

1 час 
  

1.3. 
Рад ВСС лица - радним данима од 0-24 
часа 

1 час 
  

1.4. 
Рад ВСС  -  викендом или празницима од 
0-24 часа 

1 час 
  

2 
Ангажовање сервисног возила. Обрачун 
по часу. 

  
  

2.1. 
Ангажовање сервисног возила – време 
проведено у вожњи. Обрачун по 
ефективном часу.  

1 час 
  

2.2. 

Чекање сервисног возила – време 
проведено на локацији на чекању. 
Обрачун по часу, а максимално 10% од 
вредности ефективног часа. 

1 час 
  

3. Ангажовање аутокорпе. Обрачун по часу.   
  

3.1. 
Ефективан рад аутокорпе – време 
ангажовања аутокорпе за интервенцију 
на локацији. 

1 час 
  

3.2. 

Транспортни рад aутoкoрпe – време 
проведено у вожњи. Обрачун по часу,  а 
максимално 30% од вредности 
ефективног часа. 

1 час 
  

3.3. 

Чекање на рад aутoкoрпe – време 
проведено на чекању. Обрачун по часу, а 
максимално 10% од вредности 
ефективног часа. 

1 час 
  

 
У к у п н о (А)  

  

Б МАТЕРИЈАЛ (ОПРЕМА) ЗА СЕМАФОРЕ 
јед. 

мере 

Јед.цена 
без  ПДВ-

а 

Јед.цена са  
ПДВ-ом 

 

За све позиције у делу Б, од 1 до 33, у 
цену је урачуната: набавка, транспорт до 
локације интервенције.   

  
  

1. Семафорски стуб равни-фарбан ком 
  

2. 
Семафорски стуб конзолни са краком-
фарбан 

ком 
  

3. 
Лaнтeрнa трoструкa, вoзaчкa сa ЛEД 
свeтлoсним извoрoм, Фи 300мм 

ком 
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4. 
Лaнтeрнa трoструкa, вoзaчкa сa ЛEД 
свeтлoсним извoрoм, Фи 210мм 

ком 
  

5. 
Лaнтeрнa двoструкa, пeшaчкa сa ЛEД 
свeтлoсним извoрoм, Фи 210мм 

ком 
  

6. 
Сeнилo ПВЦ Фи 210 зa лaнтeрну типa La 
Semaforica 

ком 
  

7. 
Сeнилo ПВЦ Фи 300 зa лaнтeрну типa La 
Semaforica 

ком 
  

8. 
Сeнилo ПВЦ Фи 210 зa лaнтeрну типa 
Signal Bauhuber 

ком 
  

9. 
Сeнилo ПВЦ Фи 300 зa лaнтeрну типa 
Signal Bauhuber 

ком 
  

10. Држaч лaнтeрнe ПВЦ ком 
  

11. Држач лантерне метални ком 
  

12. 
Улoжак- ЛЕД модула, који је предвиђен 
за замену у возачкој лантерни Фи 300 
мм-црвeни 

ком 
  

13. 
Улoжак- ЛЕД модула, који је предвиђен 
за замену у возачкој лантерни Фи 300 
мм- жути 

ком 
  

14. 
Улoжак- ЛЕД модула, који је предвиђен 
за замену у возачкој лантерни Фи 300 
мм- зeлeни 

ком 
  

15. 
Улoжак - ЛЕД модула, који је предвиђен 
за замену у возачкој лантерни Фи 300 
мм- зелени са стрелицом десно 

ком 
  

16. 
Улoжак - ЛЕД модула, који је предвиђен 
за замену у возачкој лантерни Фи 210 
мм-црвeни 

ком 
  

17. 
Улoжак - ЛЕД модула, који је предвиђен 
за замену у возачкој лантерни Фи 210 мм 
-жути 

ком 
  

18. 
Улoжак - ЛЕД модула, који је предвиђен 
за замену у возачкој лантерни Фи 210 мм 
-зeлeни 

ком 
  

19. 
Улoжак - ЛЕД модула, који је предвиђен 
за замену у возачкој лантерни Фи 210 
мм-зелени са стрелицом десно 

ком 
  

20. 
Улoжак - ЛЕД модула, који је предвиђен 
за замену у пешачкој лантерни Фи 210мм 
-зeлeни пeшaчки 

ком 
  

21. 
Улoжак - ЛЕД модула, који је предвиђен 
за замену у пешачкој лантерни Фи 210мм 
-црвeни пeшaчки 

ком 
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22. 

ЦД брojaч (дисплej) - full color мaтрични 
дисплej сaстaвљaн oд РГБ ЛEД диoдa 
(свaкa пojeдинaчнa диoдa мoжe дa 
прoизвeдe бojу кoja je кoмбинaциja 
црвeнe, зeлeнe и плaвe). Знaчи дa сви 
брojeви приликoм прoмeнe бoje и дaљe 
бивajу „исцртaвaни“ истим диoдaмa. 
Свaки интeрвaл oдбрojaвa брojeвимa у 
oдгoвaрajућoj бojи, дa сe зaштитнo врeмe 
(дeo пeшaчкoг црвeнoг, тoкoм кoгa су 
зaштићeни oни кojи су прeлaзaк вeћ 
зaпoчeли, прикaзуje сe у жутoj бojи).Кaдa 
сe систeм надгради у дeтeктoрски рaд сa 
тaстeрoм зa пeшaкe, нa ЦД дисплejу сe 
прe нajaвe пeшaкa прикaзуje 
oдгoвaрajућa икoнa или aнимaциja кoja 
„нaвoди“ пeшaкa дa je пoтрeбнa „aкциja“ 
дa би систему назначио свој захтев 

ком 
  

23. 

Гoвoрни мoдул - уређај за  слeпе и 
слaбoвиде oсoбе нa сeмaфoризoвaним 
пeшaчким прeлaзимa са гласовном 
поруком 

ком 
  

24. Кућиште латерне фи 210  ком 
  

25. Кућиште латерне фи 300  ком 
  

26. Врата латерне фи 210 Футурит  ком 
  

27. Врата латерне фи 300 Футурит  ком 
  

28. Лира на конзолном стубу ком 
  

29. 

Ормaн пластични за уређај КСС са 
унутрашњом опремом без управљачког 
уређаја односно извршне плоче. Орман 
мора да садржи следеће елементе у 
складу са Упутством за монтажу КСС1: 

- клеме за осигураче 
- клеме за повезивање са 

спољном опремом  
- блок за заштиту жичног 

комуникационог вода 
енергетски блок. 

ком 
  

30. 

Ормaн метални за уређај КСС са 
унутрашњом опремом без управљачког 
уређаја односно извршне плоче. Орман 
мора да садржи следеће елементе у 
складу са Упутством за монтажу КСС1: 

- клеме за осигураче 
- клеме за повезивање са 

спољном опремом  
- блок за заштиту жичног 

комуникационог вода 
- енергетски блок. 

ком 
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31. 
Ормaн пластични за уређај КСС без 
унутрашње опреме 

ком 
  

32. 
Ормaн метални за уређај КСС без 
унутрашње опреме 

ком 
  

33. Испорука кабла PP00 Обрачун по м.   
  

33.1 3x1,5 mm2. м 
  

33.2 5x1,5 mm2. м 
  

33.3 4x6,0 mm2. м 
  

33.4 24x1,5 mm2. м 
  

33.5. 5х6 mm2 м 
  

33.6. 5х10 mm2 м 
  

 
У к у п н о (Б) 

   

Ц 
РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ОШТЕЋЕНИХ 

ДЕЛОВА 
јед. 

мере 
Јед.цена 

без  ПДВ-а 
Јед.цена са  

ПДВ-ом 

 

Напомена: За позиције од 1-16 у цену је 
урачунато: рад радника, рад машина и 
опреме, уклањање свог материјала са 
градилишта, обезбеђење локације, 
одвожење замењеног материјала на 
локацију складишта.  

   

1. Дeмoнтaжa рaвнoг сeмaфoрскoг стубa ком 
  

2. Moнтaжa рaвнoг сeмaфoрскoг стубa ком 
  

3. 
Дeмoнтaжa кoнзoлнoг сeмaфoрскoг стубa 
са лиром 

ком 
  

4. 
Moнтaжa кoнзoлнoг сeмaфoрскoг стубa 
са лиром 

ком 
  

5. 
Дeмoнтaжa лaнтeрнe трoструкe вoзaчкe 
Фи 300 мм 

ком 
  

6. 
Moнтaжa лaнтeрнe трoструкe вoзaчкe Фи 
300 мм 

ком 
  

7. 
Дeмoнтaжa лaнтeрнe трoструкe вoзaчкe 
Фи 210 мм 

ком 
  

8. 
Moнтaжa лaнтeрнe трoструкe вoзaчкe Фи 
210 мм 

ком 
  

9. 
Дeмoнтaжa лaнтeрнe двoструкe пeшaчкe 
Фи 210 мм 

ком 
  

10. 
Moнтaжa лaнтeрнe двoструкe пeшaчкe Фи 
210 мм 

ком 
  

11. Moнтaжa сeнилa ПВЦ Фи300мм ком 
  

12. Moнтaжa сeнилa ПВЦ Фи210мм ком 
  

13. Дeмoнтaжa држaчa лaнтeрнe  ком 
  

14. Moнтaжa држaчa лaнтeрнe  ком 
  

15. 
Замена футурлед уложака-светлосних 
модула 

ком 
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16. 

Демонтажа постојећег ормана командног 
уређаја и постављање новог орман на 
постојећи темељ (или нови темељ у 
непосредној близини), враћање 
постојећег командног уређаја и пратећих 
елемената, прикључење свих 
инсталација, успостављање 
комуникације са Центром, провера и 
пуштање у рад. У цену је урачунат рад 
радника, механизације, обезбеђење 
радилишта, ситан потрошни материјал. 
Обрачун по комаду. 

ком 
  

 
У к у п н о (Ц)  

  

Д КОМАНДНИ УРЕЂАЈ 
јед. 

мере 
Јед.цена 

без ПДВ-а 
Јед.цена са  

ПДВ-ом 

 

За све позиције у делу Д, од 1 до 15, у 
цену је урачуната: набавка, транспорт, 
демонтажа (вађење) постојеће опреме, и 
уградња на локацији интервенције 
опреме, комплет рад радника и 
механизације. Обрачун по комаду 
угређене опреме.  

  
  

1. 
Програмска плоча ПП1.2 кoмпaтибилнo 
"Eлкoм" урeђajу  

ком 
  

2. 
Програмска плоча ПП1.3 кoмпaтибилнo 
"Eлкoм" урeђajу  

ком 
  

3. 
Програмска плоча КП1.2 кoмпaтибилнo 
"Eлкoм" урeђajу  

ком 
  

4. 
Кoмуникaциoна плoча КП1.2 
кoмпaтибилнo "Eлкoм" урeђajу  

ком 
  

5. 
Нaпojне дисплejне плoче НДП 1.3 
кoмпaтибилнo "Eлкoм" урeђajу  

ком 
  

6. 
Извршне плoче ИO кoмпaтибилнo 
"Eлкoм" урeђajу  

ком 
  

7. 
Moxa Nport 5110 - Signal converter for 
TCP/IP-RD232 

ком 
  

8. 
Ремонтована прoгрaмска плoче ПП1.2 
кoмпaтибилнo "Eлкoм" урeђajу  

ком 
  

9. 
Ремонтована прoгрaмска плoче ПП1.3 
кoмпaтибилнo "Eлкoм" урeђajу 

ком 
  

10. 
Ремонтована кoнфликтна плoче КП1.2 
кoмпaтибилнo "Eлкoм" урeђajу  

ком 
  

11. 
Ремонтована кoмуникaциoна плoча КП1.2 
кoмпaтибилнo "Eлкoм" урeђajу КСС1 

ком 
  

12. 
Ремонтована нaпojна дисплejна плoча 
НДП 1.3 кoмпaтибилнo "Eлкoм" урeђajу  

ком 
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13. 
Ремонтована извршнa плoче ИO  
кoмпaтибилнo "Eлкoм" урeђajу  

ком 
  

14. 
Набавка, испорука и замена браве са 
кључем за ормaн плaстични прoширeни. 

ком 
  

15. 

Набавка и уградња вентилатора у ормар 
семафорског уређаја ради обезбеђивања 
хлађења у летњим условима У цену је 
урачуната набавка вентилатора са 
потребним пратећим деловима, 
исправљачем и паљењем на термостат, 
као и уградња у ормар. 

ком 
  

 
У к у п н о (Д)  

  

Е ОСТАЛИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА 
јед. 

мере 
Јед.цена 

без ПДВ-а 
Јед.цена са  

ПДВ-ом 

1 

Набавка транспорт и монтажа регулатора 
пуњења типа Стеца ПР 1010 10 12/24В 
ДЦ или сличан Обрачун по комаду 
монтираном, спојеним и пуштеном у рад. 

ком 

 

 

2 

Набавка транспорт и монтажа регулатора 
пуњења типа ФОХ 300 10А 12/24В ДЦ 
или сличан Обрачун по комаду 
монтираном, спојеним и пуштеном у рад. 

ком 

 

 

3 

Набавка транспорт и монтажа 
акумулатора типа СПБ 12-55 12 В 
Обрачун по комаду монтираном, 
спојеном и пуштеном у рад ДЦ, 55Ах 

ком 

 

 

4 

Набавка транспорт и монтажа 
акумулатора типа СПБ 12-55 12 В ДЦ, 
40Ах Обрачун по комаду монтираном, 
спојеном и пуштеном у рад 

ком 

 

 

5 

Набавка, транспорт и монтажа соларног 
панела типа  монокристални, LX-
100M/125-36, 100W, произвођача "Luxor" 
или слично, са следећим 
карактеристикама: Imax=5,39A, 
Umpp=18,70V, dim: 1482x676x35mm. 
Обрачун по комаду монтираном, 
спојеном на разводни орман и пуштеном 
у рад. (могуће одступање дим. +/- 10%) 

ком 

 

 

6 

Набавка, транспорт и монтажа соларног 
панела типа  монокристални, LX-160M, 
160W, произвођача "Luxor" или слично, 
са следећим карактеристикама: 
Imax=8,35A, Umpp=19,15V, dim: 
1194x542x35mm. Обрачун по комаду 
монтираном, спојеном на разводни 
орман и пуштеном у рад. (могуће 
одступање дим. +/- 10%) 

ком 
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7 

Разводни орман димензија 
400х400х200мм,  са носачима за монтажу 
на конзолни стуб, израђеног од два пута 
декапираног лима дебљине 2мм. бојеног 
основном и заштитном бојом, степена 
заштите ИП54 Обрачун по комаду 
монтираном на стуб(могуће одступање 
дим. +/- 10%) 

ком 

 

 

8 

Набавка, транспорт и уградња 
саобраћајног знака активираног возилом 
типа TRS-РСД30-99L (или неки сличних 
карактеристика - подаци су преузети са 
сајта  www.dmv.rs) са сличним 
карактеристикама:Димензије: 600x600 мм 
Пиктограми:  ограничење брзине 30 км/х 
или 50 км/х. Алуминијумско кућиште и 
друге карактеристике које су наведене на 
сајту. Обрачун по комаду монтираном, 
спојеном на разводни орман и пуштеном 
у рад. 

ком 

 

 

9 

Испoрукa и мoнтaжa сeмaфoрскoг 
КOНЗOЛНOГ стубa поцинкованог, прeмa 
дeтaљимa из грaфичкoг дeлa прojeктнe 
дoкумeнтaциje, зaштитa oд кoрoзиje 
извeдeнa тoплим цинкoвaњeм. Обрачун 
по комаду монтираном. 

ком 

 

 

10 

Фарбање сeмaфoрскoг КOНЗOЛНOГ 
стубa Обрачун по комаду офарбаног 
стуба. У цену урачунати одлазак на 
локацију, рад радника на фарбању стуба, 
потребним материјал, радом ауто-корпе. 
Обрачун по офарбаном конзолном стубу. 

ком 

 

 

11 
Клирит стакло 4 мм димензија 94х94 
опал и комплети са апликацијом 
пешачког прелаза  

ком 
 

 

12 
Лед трака следећих карактеристика 12В 
ДЦ, 6000К, 5W/м 

м 
 

 

13 

Лепљење рефлектујућих прстенова 
(рефлексија фолије класе 2) на постојеће 
стубове металне ограде у боји по избору 
Наручиоца. 

 

 

 

13.1 ограда тип А до 1,0 м ком   

13.2 ограда тип Б до 0,4 м ком   

14 

Мобилни семафор комплет. У комплет 
иду 2 мобилна – преносива семафора, са 
могужношћу реал тиме повезивања 
односно подешавања часовника, простог 
уношења Планова темпирања, са 
лантерном са црвеним, жутим и зеленим 
светлом. Да има сопствено напајање на 
акумулаторе. Обрачун по компл. 

компл. 
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15 
Пуњач за акумулатор за мобилни 
семафор 

 
 

 

16 Акумулатор за мобилни семафор    

17 

Испoрукa и мoнтaжa сeмaфoрскoг 
КOНЗOЛНOГ стубa фарбаног, прeмa 
дeтaљимa из грaфичкoг дeлa прojeктнe 
дoкумeнтaциje,. Обрачун по комаду 
уграђеног стуба. 

ком 

 

 

18 

Испoрукa и мoнтaжa сeмaфoрскoг 
РАВНОГ стубa висине до 3,2 м, прeмa 
дeтaљимa из грaфичкoг дeлa прojeктнe 
дoкумeнтaциje, зaштитa oд кoрoзиje 
извeдeнa тoплим цинкoвaњeм Обрачун 
по комаду монтираном. 

ком 

 

 

19 

Лантерна са три жута сочива пречника 
фи 300мм која се неизменично пале и 
гасе. У цену урачунати набавку, испоруку 
на место монтаже лантерне. Испoрукa, 
мoнтaжa и пoвeзивaњe лaнтeрнe вoзaчкe 
типa ЛAT-3П, трoдeлнa, сa лeд улoшцимa 
фи 210мм жутe бoje сa симбoлoм 
пeшaкa, рaд нa 12 V DC, изрaђeнa oд 
пoликaрбoнaтa, црнe бoje, oжичeнa 
кaблoм ПП/Л 5x1,5мм2. Обрачун по 
комаду монтираном, спојеном на 
разводни орман и пуштеном у рад. 

ком 

 

 

20 

Светлећи знак "Пера пешак" – III-6  
димензија 900Х900 мм. Испoрукa 
свeтлeћeг знaкa "Пeрa Пeшaк" светлећег 
знака III-6, типa ПП-1, димeнзиja 900x900 
мм, у кoмплeту сa испoрукoм и угрaдњим, 
пo унутрaшњeм oбoду лeд трaкe 
слeдeћих кaрaктeристикa: 12 В DC, 
6000К, 5W/м. У цену урачунати набавку, 
испоруку на место монтаже светлећег 
знака. Обрачун по комаду монтираном, 
спојеном на разводни орман и пуштеном 
у рад. 

ком 

 

 

21 

Набавка, транспорт и уградња разводног 
ормана димензија 400x400x200мм 
(дим+/-10%) капацитета већег од потреба 
за истовремено снабдевања и 
регулисања напајања за опрему: 
лантерну возачку LAP 3P 2 комада, 
светелећи знак ПЕРА пешак 1 комад, 
саобраћајни знак активиран возилом 1 
комад,са носачима за монтажу на 
конзолни стуб или раван стуб, израђеног 
од два пута декапираног лима дебљине 
2мм, бојеног основном и заштитном 
бојом, степена заштите IP54. У орман се 

ком 
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испоручује и монтира следећа опрема: 
Регулатор пуњења типа FOX 300 10A 
12/24V DC. Акумулатор типа SPB 12-80, 
12V DC, 80Ah за соларне системе, ситан,  
неспецифициран, монтажни материјал. 
Обрачун по комаду монтираном, 
спојеном периферне уређаје и пуштеном 
у рад. 

22 

Набавка, транспорт и монтажа носача 
соларног панела, према детаљима у 
графичкој документацији. Обрачун по 
комаду монтираном. 

ком 

 

 

23 

Израда напајања са јавне расвете. У 
цену је урачуната испорука потребног 
материјала и израда напајања са јавне 
расвете, ископ рова у земљи 3 
категорије, у комплету са затрпавањем 
по постављању инсталација, испоруку, 
постављање у ископани ров и 
повезивање поцинковане челичне траке 
типа Фе/Зн 25x4 мм, испоруку 
постављање у ископани ров приликом 
затрпавања опоменске траке, испорука, 
монтажа и повезивање опреме унутар 
конзолног стуба, испорука и уградња 
разводне плоча типа ППР-3, испорука и 
уградња осигурач ФРА 6А , испорука и 
уградња струјне заштитне склопке ФИД 
16/1П/0,3А. Цена по траси повезивања 
комплет са радовима унутар стуба и 
опреме.Траса напајања до 30м. 

 

 

 

23.1 Траса напајања до 15 м. ком   

23.2. Траса напајања од 15 до 30м. ком   

24 

Набавка, транспорт и уградња и испорука 
саобраћајног знака активираног возилом 
типа TRS-VASL65-30/50+4FL (или неки 
сличних карактеристика - подаци су 
преузети са сајта  www.dmv.rs) са 
сличним карактеристикама:Димензије: 
850x850 мм Пиктограми:  ограничење 
брзине 30 км/х или 50 км/х.Пречник круга: 
650мм Алуминијумско кућиште и друге 
карактеристике које сунаведене на сајту. 
Обрачун по комаду монтираном, 
спојеном на разводни орман и пуштеном 
у рад. 

ком 

 

 

25 

Набавка, транспорт и монтажа 
саобраћајног знака активираног возилом 
типа TRS-VASL65-30/50+2FL (или неки 
сличних карактеристика - подаци су 
преузети са сајта  www.dmv.rs) са 

ком 

 

 

http://www.dmv.rs/
http://www.dmv.rs/
http://www.dmv.rs/
http://www.dmv.rs/
http://www.dmv.rs/
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следећим карактеристикама: Димензије: 
850x850 мм Пиктограми:  ограничење 
брзине 30 км/х или 50 км/х.Пречник круга: 
650мм Алуминијумско кућиште напајање 
солароми друге карактеристике које су 
наведене на сајту.Обрачун по комаду 
монтираном, спојеном на разводни 
орман и пуштеном у рад. 

26 

Набавка, транспорт и монтажа 
саобраћајног знака активираног возилом 
типа Набавка, транспорт и монтажа 
саобраћајног знака активираног возилом 
типа TRS-VASL65-30/50+2FL (или неки 
сличних карактеристика - подаци су 
преузети са сајта  www.dmv.rs). Обрачун 
по комаду монтираном, спојеном на 
разводни орман и пуштеном у рад. 

ком. 

 

 

27 

Набавка, транспорт и уградња 
нисконапонског прикључка за напајање 
светлећих знакова и сигнализације. 
Обрачун по за комплет спојен светлећи 
знак или сигнализација. 

компл. 

 

 

28 

Набавка, транспорт и монтажа 
саобраћајног знака активираног возилом 
типа TRS-VASL65-YS (или неки сличних 
карактеристика - подаци су преузети са 
сајта  www.dmv.rs) са следећим 
карактеристикама: Димензије: 850x850 
мм Пиктограми: ограничење брзине 30 
км/х. Пречник круга: 650мм 
Алуминијумско кућиште напајање 
соларом и друге карактеристике које су 
наведене на сајту. Обрачун по комаду 
монтираном, спојеном на разводни 
орман и пуштеном у рад. 

ком 

 

 

29 

Набавка, транспорт и монтажа 
саобраћајног знака активираног возилом 
типа TRS-VASL-YS (или неки сличних 
карактеристика - подаци су преузети са 
сајта  www.dmv.rs) са следећим 
карактеристикама: Димензије: 1250x750 
мм Пиктограми:  брзина, деца на путу, 
текстуална порука, знак је са више 
режима рада. Алуминијумско кућиште 
напајање соларом и друге 
карактеристике које су наведене на сајту. 
Обрачун по комаду монтираном, 
спојеном на разводни орман и пуштеном 
у рад. 

ком 

 

 

Ф ОСТАЛИ РАДОВИ 
јед. 

мере 

Јед.цена 
без ПДВ-

ом 

Јед.цена са 
ПДВ-ом 
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1. 

Подбушивање испод коловоза за 
постављање заштитних цеви за 
инсталације комплет. Обрачун по м 
подбушене и постављене заштитне цеви. 

м 
  

2. 

Ископ земљаног материјала за шахтове, 
бетнонска постоља, ровове, решеткасте 
носаче и  сл. у складу са прорачуном. 
Обрачун по м3 ископаног, превеженог и 
истовареног материјала на СТД до 3 км. 

м3 
  

3. 

Израда темеља, димензија према 
пројекту. У обрачун улази: ископ, 
припрема оплате за бетонирање, 
бетонирање, испоруком и уградњом 
анкер корпе или анкер постоља, 
испоруком и полагањем уводних цеви, 
ситног и потрошног материјала за 
везивање темеља и опреме, одвоз вишка 
материјала. Обрачун по комаду. 

  
  

3.1. 
За стандардни (равни) семафорски стуб, 
оквирних димензија 1х1х0,7 м. Могуће 
одступање +/-10%. 

ком 
  

3.2. 
За конзолни семафорски стуб оквирних 
димензија 1,2х1,2х0,7 м. Могуће 
одступање +/-10%. 

ком 
  

3.3. 
За ормaн за уређај. оквирних димензија 
0,8х0,3х0,6 м. Могуће одступање +/-20%. 

ком 
  

4 

Израда бетонских стопа за носаче 
нестандардних саобраћајних знакова, 
решеткасте носаче у складу са 
прорачуном и др.  У цену урачунати 
довоз машина, опреме, материјала и 
људу на локацију, израда бетона марке 
МБ-20 у припремљени отвор, нега 
бетона, (по потреби шаловање) и 
дрОбрачун по м3 уграђеног бетона. 

м3 
  

5 
Дeмoнтирaњe лaнтeрнe фи 300мм сa три 
жутa сoчивa 

ком 
  

6 
Дeмoнтирaњe свeтлeћeг знaкa "Пeрa 
Пeшaк" - III-6, дим. 900x900мм 

ком 
  

7 
Дeмoнтирaњe сaoбр.знaкa aктивирaнoг 
вoзилoм 

ком 
  

8 
Дeмoнтирaњe сoлaрнoг пaнeлa типa 
мoнoкристaлни сa нoсaчeм 

ком 
  

9 
Moнтирaњe лaнтeрнe фи 300мм сa три 
жутa сoчивa сa пoвeзив. и пуштaњeм у 
рaд 

ком 
  

10 
Moнтирaњe свeтлeћeг знaкa "Пeрa 
Пeшaк" - III-6, дим. 900x900мм сa 
пoвeзивaњeм и пуштaњeм у рaд 

ком 
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11 
Moнтирaњe сaoбр.знaкa aктивирaнoг 
вoзилoм сa пoвeзивaњeм и пуштaњeм у 
рaд 

ком 
  

12 
Moнтирaњe сoлaрнoг пaнeлa типa 
мoнoкристaлни сa нoсaчeм, сa 
пoвeзивaњeм и пуштaњeм у рaд 

ком 
  

13 

Рeшeткaсти нoсaч зa нeстaндaрднe 
тaблe и осталу опрему. Цена 
решеткастог носача обухвата набавку, 
испоруку и довоз на место уградње и 
уградњу (прорачун решеткастог носача 
се врши на основу површине табле или 
друге опреме која се поставља на ову 
врсту носача  (Обрачун по метру 
уграђеног носача) 
 

м 
  

 
У к у п н о (Ф) 

  

 УКУПНО (А+Б+Ц+Д+Е+Ф)   

У ____________________ 
 
Дана _________________                                                

 
 М.П.   Потпис овлашћеног  

                                 лица понуђача 
 

                                                                          ______________________                                                                                           
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 

У колони „ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за 
сваку тражену ставку 

У колони „ЦЕНА СА ПДВ-ом“, уписати колико износи јединична цена са ПДв-ом, 
за сваку тражену ставку, 

На крају табеле уписати укупну цену  без ПДВ-а и са ПДВ-ом 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

рб назив укупно без пдв-а 

А РАД  

Б МАТЕРИЈАЛ (ОПРЕМА) ЗА СЕМАФОРЕ 
 

 

Ц. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ОШТЕЋЕНИХ ДЕЛОВА 
 

 

Д КОМАНДНИ УРЕЂАЈИ 
 

 

Е ОСТАЛИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА 
 

 

Ф ОСТАЛИ РАДОВИ 
 

 

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  
 

 УКУПНО СА ПДВ-ОМ  
 

 
 

 

У_______________________ 
 
Дана ____________________ 

                                                    
 
 
 
 

 М.П.   Потпис овлашћеног  
    лица понуђача 

 
       ______________________                                                                                           
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Образац бр.9 

 
СПИСАК – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

најважнијих изведених истоврсних радова, 
у последње 3 године (2017. 2018.и 2019. година) 

 

РБ 
 

Предмет уговора / година Наручилац посла  Вредност радова у 
динарима  
без ПДВ-а 

 
 

   

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

   

    
 

    
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 
 

 

 
НАПОМЕНА: У случају више референци овај образац треба копирати, односно, 
уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача 
потписује и оверава свој Списак – референтну листу.  
 
 
 

Датум     Овлашћено лице Понуђача 
М. П.  

_______________________   _____________________________ 
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Образац бр.10 
 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да су сва лица која ће вршити послове који су предмет јавне 
набавке, у потпуности оспособљена да поред основних интервенције на спољњој 
опреми семафорских уређаја, оспособљена и да врше све интервенције на 
информационо командном модулу КСС као и: 

1. рад у САУС-у, 
2. дијагностиковање грешака и отклањање кварова, 
3. читање основних конфигурационих параметара , 
4. читање и унос системског датума у уређај, 
5. вршење основних тестова уређаја и уноса параметара, 
6. читање грешака из бафера грешака уређаја, 
7. решавање комуникационих проблема између уређаја и САУС-а 
8. учитавање Програма, 
9. формирања „зеленог таласа“, 
10. демонтажу постојећих ормара и постављање новог са уграђивањем 

постојеће (нове) опреме 
Табела 1 

рб. Радно место Име и презиме 
Моб. 

телефон 

1 Лице са 
ВСС/ВС  и 
лиценцом 

  

2 Сервисер 1   

3 Сервисер 2   

4 Сервисер 3   

5 Сервисер 4   

6 Сервисер 5   

 
Табела 2     

РБ ОПИС ТЕЛЕФОН 

1 ОПЕРАТИВНИ ТЕЛЕФОН ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОД 0700-1900  

2 ОПЕРАТИВНИ ТЕЛЕФОН ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОД 1900-0700 
НАРЕДНОГ ДАНА 

 

 
Датум     Овлашћено лице Понуђача 

М. П.  
_______________________  ________________________________ 
 


