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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/2015) 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-1/2020-222, од 29.06.2020. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-404-1/2020-223, 
од 29.06.2020.године, припремљена је 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ  број 16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs  

 
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка радова, број 25/2020 – спроводи се у отвореном 

поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке. 
 

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је набавка радова на редовном одржавању 
хпроизонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Предметну јавну набавку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, на 

Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа и на својој интернет 
страници.  
  

1.4. Контакт (лице или служба) 
 

Контакт: Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима од понедељка до петка, 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  

 
Опис предмета јавне набавке: набавка радова на редовном одржавању 

хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, а у свему по опису, сходно 
поступку и условима одређеним у овој конкурсној документацији. 

Редни број јавне набавке:25/2020. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233221-радови на обележавању 

површина путева; 45233290-постављање саобраћајних знакова 
 

2.2. Партије 
 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
 
 
 
 
 

http://www.backapalanka.rs/
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 
Општина Бачка Паланка, односно ЈП "Стандард" управља са 265,5 км путева, 

чиме је на око 98% путне мреже изграђен савремени коловоз. Путеви су 
подељени на приоритете и то: 
 

1. приоритета око 80 км 
2. приоритета око 170 км 

  
 За сва насеља постоје израђени Планови техничког регулисања саобраћаја 
који су важећи. Извођење саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне) 
ће се вршити у складу са важећим плановима и изменама Планова техничког 
регулисања саобраћаја, а искључиво по Налогу Наручиоца, (осим у изузетним 
случајима који ће накнадно бити објашњени). 
 Овом јавном набавком је обухваћено редовно одржавање:  

• ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

• ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

• САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 
 
 ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
 
1. Цене дате у понуди ће се односити за све локације на територији општине 

Бачка Паланка, тј за Бачку Паланку и 13 насеља. 
2. Предузеће коме буду поверени послови односно са којим се закључи уговор 

одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације ће за све позиције из 
ове документације морати да добије ПИСМЕНИ НАЛОГ од стране ЈП 
„Стандард“, којим ће се дефинисати врста посла, рок започињања и рок 
завршетка интервенције, осим у случају када добије налог од стране 
овлашћеног лица ПС Бачка Паланка за хитну интервенцију на сигнализацији 
која је у надлежности управљања и одржавања поверена ЈП „Стандард“, 

• у случају оштећења сигнализације која настану услед више силе, 
саобраћајне незгоде, вандализма или другог разлога, Предузеће је 
обавезно да обавести ЈП „Стандард“ и ПС Бачка Паланка ради сачињавања 
Записника о оштећењу. 

• у случају када се ради о оштећењу које директно угрожава безбедност 
саобраћаја и учеснике у саобраћају. 

3. За замену, поправку или отклањање других недостатака на знаковима 
(стубови, знакови неодговарајући положак и сл) II-1 и II-2 Извођач ће 
извести поправку (отклонити сваки недостатак) без посебног налога 
Наручиоца. 

4. НАЛОГ може бити и УСМЕНИ, издат од овлашћеног представника ЈП 
"Стандард", у изузетним случајевима, али ће у што краћем року бити дат и 
писмени налог за извршене послове. 

5. Обрачун изведених радова се може извршити након овере грађевинског 
дневника од стране именованог одговорног лица Извођача и надзорног 
органа Наручиоца - ЈП "Стандард"  

6. Приликом обрачуна изведених радова, могу се обрачунавати само позиције 
које су наведене у понуди, тј из обрасца понуде. Уколико се буду извршили 
радови који нису убухваћени позицијом датој у понуди извршиће се посебна 
анализа цена.  
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7. Послови редовног одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације ће 

се вршити у складу са Плановима техничког регулисања саобраћаја и 
изменама Планова, и Налозима . 

8. Понуђач је обавезан да испоручује само знакове који су испитани и за које је 
утврђено да су усаглашени са стандардом SRPS EN 12899-1. Оцена 
усаглашености са захтевима стандарда једног типа знака одређеног 
произвођача, утврђује се се на основу оцене усаглашености испитаних 
узорака. Под типом знака подразумева се знак одређеног облика, типа и 
класе материјала лица знака, материјала плоче знака (дебљине), носача.  

 Сaoбрaћajни знaк прeмa стaндaрду СРПС EН 12899 мoрa дa нajмaњe 
испуњaвa:  

1) фaктoр сигурнoсти зa oптeрeћeњe клaсe (PAF1);  
2) притисaк вeтрa клaсe (W5);  
3) динaмички притисaк снeгa клaсe (DSL1);  
4) нajвeћу приврeмeну дeфлeксиjу клaсe (TDB4)  

 
Понуђачу који уместо TDB4 поседује стандарде TDB1, TDB2 или TDB3 

признаће се испуњавање траженог услова. 
 

 Обавезни сет типова знакова, за које је обавезно испитивање са становишта 
безбедности саобраћаја, су саобраћајни знакови стандардних димензија, и то:  

- троугао  

- круг  

- квадрат, 
Сваки од наведених знакова се испитује за различите типове знакова и за 
различите класе материјала лица знака. Механичко испитивање датог типа 
обавља се за дату дебљину материјала, у највећој димензији у којој се 
производи, за дату пропорцију. Подразумева се да резултати испитивања 
важе и за мање димензије истог типа знака. За саобраћајне знакове 
нестандардних димензија није обавезно испитивање.  

9. Оцену усаглашености испитаних узорака може давати искључиво 
Акредитована Испитна Лабораторија, која је акредитована у складу са 
SRPS ISO/IEC 17025: 2006, за методе испитивања карактеристика знакова 
према стандарду SRPS EN 12899-1.  

10. Узимање узорака датог типа знака, врши се на основу случајног узорка из 
серијске производње, односно са лагера произвођача, а од стране 
акредитоване организације која врши испитивање. Узима се по један узорак 
за сваку комбинацију материјала лица знака и облика знака за испитивање 
каректеристика видљивости. Такође се узима по један узорак знака датог 
облика (највећих димензија) и носача знака за механичка испитивања. Може 
се користити исти узорак за обе врсте испитивања, при чему се испитивање 
мора обавити у редоследу: карактеристике видљивости – механичка 
испитивања.  

11. Сви знакови који се испоручују морају бити обележени налепницом. 
Означавање се врши налепницом са задње стране знака. Налепнице издаје 
Акредитована организација која је извршила оцену усаглашености 
(Акредитована лабораторија), а на основу извештаја о испитивању. 
Произвођач знакова мора да спроведе поступак испитивања и оцене 
усаглашености у акредитованој организацији на годину дана. Изглед 
налепнице за означавање саобраћајних знакова приказан је на Слици 1 
(уместо ЈП "Путеви Србије" писаће ЈП "Стандард"). 
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12. Димензије налепнице су 85 mm × 35 mm. Лево поље означава назив 

предузећа који је инвеститор набавке саобраћајних знакова (директно или 
индиректно преко специјализованих предузећа за путеве). На државним 
путевима то је Јавно предузеће „Путеви Србије“. Десно поље са бројем 
означава годину за коју важи налепница. Ознака SRPS EN 12899-1 
подразумева усаглашеност са наведеним стандардом. Троугао означава 
класу материјала лица знака и за класу 3 је зелене боје, за класу 2 је плаве 
боје, за класу 1 је жуте боје. Бројна ознака изнад троугла је ознака коју 
произвођачу додељује акредитована организација која врши испитивање. 
Под том ознаком се за датог произвођача води евиденција о извршеним 
испитивањима и издатим налепницама. Бело поље испод ознаке SRPS EN 
12899-1 предвиђено је за налепницу коју издаје акредитована организација 
која врши испитивање и оцену усаглашености. Налепница је димензија 
20×30mm са заштитним оптичким варијабилним елементом са леве стране 
ширине 6мм. Ова налепница мора да садржи серијски број. 

13. Све ознаке, радови, саобраћајни знаци који су дати у Понуди, неопходно је 
да буду израђени у складу са Правилником о саобраћајним знаковима, 
препорукама из СРПС стандардa, а који се односе на техничке услове на 
материјал који се уграђује, облик, начин израде и начин извођења радова. 

14. За све позиције наведене у овој конкурсној документацији, цена транспорта 
материјала, машина, опреме и радника где се у опису позиције не наводи 
да је урачунато у цену, се обрачунава тако да је почетна тачка за транспорт 
центар Бачке Паланке – раскрсница Светозара Милетића – Краља Петра у 
Бачкој Паланци. 

15. За све остале позиције где је транспорт урачунат у цену се неће признавати 
приликом обрачуна  изведених  радова транспорт материјала и радника, 
застој возила за све радове који се изводе на територији општине Бачка 
Паланка. 

16. Захтеви у погледу гарантног рока: 

• на хоризонталној сигнализацији гарантни рок је минимално 6 (шест) 
месеци за квалитет уграђених материјала и квалитет изведених радова, 

• на вертикалној сигнализацији гаранција на уграђени материјал је 
минимално 
o за ретрорефлексију фолије је 7 (седам) година за I класу, односно 10 
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(десет) за  II и III  класу. 
o за изведене радове минимално 24 (двадесетчетири) месеца.  
o за електронску опрему и склопове 24 (двадесетчетири) месеца.  
o за све остале материјале (стубови, табле и сл) је 24 (двадесетчетири) 
месеца.  

17. Предузеће коме буду поверени послови одржавања су обавезни да врше 
обилазак и утврђивање стања хоризонталне и вертикалне саобраћајне 
сигнализације и опреме на путним правацима који су поверени ЈП 
"Стандард" на управљање, и то: 

• Бачка Паланка, Нештин, локални пут Л-1 и Визић 

• Младеново, Крађорђево, локални пут Л-2, Товаришево и Обровац,  

• Челарево, Нова Гајдобра и Гајдобра  

• Силбаш, Параге, Пивнице и Деспотово. 
18. Обиласке сачињавање Записника и предају по датом редоследу завршити у 

року од 60 дана од дана потписивања Уговора. Током Уговорног периода 
извршити 6 комплетних обилазака. 

19. Након завршетка обиласка свих путних праваца (тачка d.) поново се иде у 
обилазак од тачке а. Обилазак врши лице са ВСС са одговарајућом 
лиценцом, путничким возилом, обавезно сликање свих недостатака на 
саобраћајној сигнализацији који су уочени на терену, сачињавање 
записника у писменој форми (Форма записника ће бити достављена 
Извођачу по потписивању Уговора), документованих фотографијама, који ће 
бити предати на ЦД.  

20. Сва саобраћајна сигнализација за потребе редовног одржавања 
хоризонталне и вертикалне сигнализације на територији општине Бачка 
Паланка, мора бити израђена, испоручена и уграђена у складу са важећим 
техничким стандардима и нормативима за предметне послове. 

21. Уз понуду је обавезно доставити узорке саобраћајних знакова у складу са 
условима из конкурсне документације и то за следеће: 
1. Саобраћајни знак дим.900х900х900мм – 1 ком. (ставка 46.40 из техничке 

спецификације) 
2.  Саобраћајни знак фи 600мм – 1 ком. (ставка 46.9 техничке 

спецификације) 
3. Саобраћајни знак дим. 600х900мм – 1 ком. (ставка 46.27 техничке 

спецификације) 
Знакове запаковати у одговарајући омот-кутију и нaзначити-обележити назив 
произвођача  

 
 
ОПИС РАДОВА 
 

У наредном делу дат је табеларни приказ просечне количина радова на 
одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације у претходним годинама. 

Анализирајући изведене радове на хоризонталној и вертикалној 
сигнализацији у предходним годинама могу се уочити просечне количине 
изведених радова и утрошеног материјала на одржавању вертикалне и 
хоризонталне сигнализације на територији Општине Бачка Паланка. 

Што се тиче хоризонталне сигнализације врши се: 

• обележавање пешачких прелаза и зауставних линија на коловозу 

• разделних линија (неиспрекидане и испрекидане) 

• натписа "ШКОЛА", "СТОП", "БУС".  

• амблем "ДЕЦА НА ПУТУ"  

• Стрелица на коловозу  
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• Осталих површина на коловозу се обележи  
У току године изврши комплетно обележавање хоризонталне сигнализације 

једанпут, с тим што се одређени делови који се брже похабају, транзитни правци 
или зоне око школа обележавају 2 пута у току године.  

Посматрајући вертикалну сигнализацију у предходним годинама може се 
уочити просечне количине изведених радова и утрошеног материјала на 
одржавању вертикалне и на територији Општине Бачка Паланка. 

Што се тиче структуре уграђене саобраћајне сигнализације а у складу са 
Правилником о саобраћајној сигнализацији" објављеног у "Службеном гласнику 
Р.С." број 85/2017. год) највише знакова се уграђује са класом фолије I, а затим са 
класом фолије II, а најмање са класом фолије III. 

С обзиром да се највише саобраћајне сигнализације налази унутар 
насељених места и у улицама, димензије знакова које си најзаступљеније су 
знаци 600х600, 600х900, фи 600 и 900х900х900. 

 

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА 

 

  
ИЗГЛЕД ИНФОРМАЦИОНИ СВЕТЛОСНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК КОМПЛЕТ ИССЗ 

 

 
ИЗГЛЕД ИНФОРМАЦИОНИ СВЕТЛОСНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК КОМПЛЕТ ИССЗ 
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Изглед измењивог саобраћајног знака димензија 1250х750 

 

 
 

 

 

 

 

ИЗГЛЕД РАВНОГ СТУБА „“Н“ носачи изглед 
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катадиоптери налепнице на полеђини знака 

 

  
ограда тип А ограда тип Б 

 

 

 

мобилни семафор изглед ЛЕД трептач 

 

Одбојна ограда: 
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Изглед шелни:  

 
 

Изглед светлећег знака III-6 „ПЕ-РА“ пешака: 

 

 
 

Светлосни маркери: 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  И 
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 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); 
4) 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 при састављању понуде 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 нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. став 2. 
Закона) - (Образац број 4). 

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., 4. ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2.,4. ЗЈН. 

 
4.2. Доказивање испуњености обавезних услова 

 
У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона, достављањем 
следећих доказа: 

 
- Правно лице као понуђач: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра 
надлежног Привредног суда, независно од датума издавања 

2) Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП-а за 
законског заступника , 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. Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Захтев за 
извод из казнене евиденције се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника. За понуђача – правно 
лице Уверење Основног и Вишег суда на чијем је подручју седиште правног 
лица за кривична дела против привреде, против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре, а за дело 
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организованог криминала Уверење Вишег суда у Београду, доказ не може 
бити старији од два месеца пре отварања понуда 

4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не 
може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

- Предузетник као понуђач: 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 
одговарајућег регистра, независно од датума издавања 
2) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске управе 
МУП-а за законског заступника , 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, доказ не може бити 
старији од два месеца пре отварања понуда 
4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не може 
бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 
- Физичко лице као понуђач 
1) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске управе 
МУП-а за законског заступника , 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, доказ не може бити 
старији од два месеца пре отварања понуда 
2) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не може 
бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

4.3. 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) да располаже неопходним минималним пословним капацитетом  

 
- да је у претходне 4 (четири) обрачунске године (2017, 2018., 2019. и 

2020.година.) закључио и реализовао минимум 3 уговора чији је 
предмет одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације укупне 
вредности минимално 9.000.000,00 динара без пдв-а; 
 

1.2. да поседује следеће сертификате: 
 

• Извештај о испитивању – сертификат о квалитету саобраћајних знакова и 
усклађености са стандардом СРПС ЕН 12899-1 издат од стране домаће  
акредитоване  лабораторије (или одговарајући други стандард који 
испуњава захтеве српског стандарда као и доказ који то потврђује) који не 
може бити старији од 12 месеци  
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• Уговор са акредитованом лабораторијом за испитивање саобраћајних знакова 
не старији од 12 месеци 

• Потврда о издавању самоуништавајућих заштитних налепница коју издаје 
акредитована лабораторија 

• Сертификат о квалитету фолије ( са преводом на српски језик уколико је на 
страном језику овереним од стране судског тумача) за класе фолије I, II и III 

• Сертификат ИСО 9001:2015 

• Извештај о испитивању - важећи сертификат о квалитету боје за израду 
хоризонталне сигнализације и усклађеност са стандардом СРПС ЕН 1436 
издат од стране акредитоване лабораторије ( "или одговарајуће", други 
стандард који испуњава захтеве српског стандарда као и доказ који то 
потврђује). 

• Уговор са  акредитованом лабораторијом за вршење услуга на контроли 
квалитета изведених радова на обележавању хоризонталне саобраћајне 
сигнализације као и фотокопију обима акредитације испитне лабораторије. 
 

2) да располаже неопходним минималним финансијским капацитетом  
 

- да није био у блокади ниједан дан у претходних годину дана од месеца 
објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке  
 

3) да располаже неопходним минималним техничким капацитетом 
 

Да понуђач поседује минимално следећу опрему: 
 

рб Назив опреме Ком 

1 
машина за обележавање хоризонталних ознака класичним 
поступком  самоходна- сопствени погон 

2 

2 
опрема (компресор) за разбијање бетона, асфалта и 
копање рупа у земљи 

1 

3 
агрегат (компресор) за обележавање хоризонталне 
сигнализације 

2 

4 
камион путарац (комбиновани камион за превоз радника и 
материјала-поседује товарни сандук) 

2 

5 аутодизалица 1 

6 компресор за издувавање површина 1 

7 
машина за обележавање хоризонталне сигнализације 
хладном пластиком. 

1 

8 ПМВ за обилазак терена 1 

9 машина за справљање бетона 1 

10 машина за демаркирање 1 

11 
опрема за кошење траве и крчење шибља (ручна косачица 
тример) и моторна тестера комплет 

1 

12 Сигнална приколица 1 

Сва опрема може бити у власништву, закупу или лизингу. 
 

4) да располаже неопходним минималним кадровским капацитетом 
 

да има у радном односу или ангажоване другим уговором у складу са Законом о 
раду минимално: 
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- 24 (двадесетчетири) лица која су оспособљени за извођење радова на 
пословима вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације 

- 1 лице са важећом лиценцом одговорног извођача радова саобраћајне 
сигнализације ( лиценца 470 или 870)  

- 1 лице са важећом лиценцом одговорног извођача радова 
елелктроенергетских инсталација ниског и средњег напона (лиценца 450 
или 850)  

- 1 лице - техничар електроинсталације или сл. оспособљен за рад на 

електричној саобраћајној сигнализацији. 

 
4.4.  Доказивање испуњености додатних услова 
 
У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
достављањем следећих доказа: 

 
1) неопходaн минимални пословни капацитет  

Докази :  
1.1. 

➢ Списак изведених радова (референц листа) потписана и оверена од стране 
Понуђача. Уколико заједно испуњавају чланови групе сваки члан потписује 
и оверава своју референц листу (Образац број 5) 

➢ Потврда/е инвеститора о изведеним радовима, потписане и оверене од 
стране наручиоца (инвеститора) - (Образац бр.6) 

1.2. 
➢ Фотокопије важећих сертификата 
➢ Фотокопије Извештаја о испитивању 
➢ Фотокопије Потврда 
➢ Фотокопије Уговора 

 
2) неопходaн минимални финансијски капацитет  

Докази: 
- Потврда од НБС (Одељење за принудну наплату), потврда о броју 

неликвидних дана за последњих 12 месеци (од месеца објављивања јавног 
позива на Порталу Управе за јавне набавке ). 

 
3) неопходан минимални технички капацитет : 

 
3.1. Докази за опрему:  

• Доказ о власништву: 
- за средства набављена до 31.12.2019. године-пописна листа или 
аналитичка картица основних средстава, на којима ће маркером бити означена 
тражена техничка опрема, потписана од стране овлашћеног лица и оверена 
печатом, пописна листа мора бити са датумом 31.12.2019. године.  
- за средства набављена од 01.01.2020.године, рачун/oтпремница  
- за возила која се региструју: копија саобраћајне дозволе (уколико је издата 
нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати) 
- за возила које се не региструју – копија пописне листе, односно уговор о 
закупу или лизингу  

• Tехничка опремљеност се може доказати и уговором о закупу/лизингу који у 
прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и 
отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 
01.01.2020. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка 
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опрема или уговором о лизингу са копијама саобраћајних дозвола (уколико 
је издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати)  

• Изјава  о техничком капацитету - Образац бр. 7 
 

4. неопходан минимални кадровски капацитет:  
 

Докази: 
- М образац и фотокопије уговора о радном ангажовању по неком од основа у 

складу са Законом о раду у којем ће бити наведен минималан рок 
ангажовања лица који не може бити краћи од уговореног рока 

- за носиоце лиценци обавезно доставити и фотокопије лиценци са потврдом 
Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа, и 

- Образац бр.8 - Изјава о кадровском капацитету (навести сва лица која ће 
бити ангажована на реализацији предмета јавне набавке а минимум 27) 
 
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове могу да испуњавају 

заједно. 
Наведене 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. 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1., 2., 
4.  ЗЈН, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не нагласи да су подаци јавно 
доступни и не наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

5.2. 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. 

Понуђачи су имају могућност да изврше обилазак терена/путева на којем ће 
се вршити предмет јавне набавкe. Обилазак локације могуће је извршити сваког 
радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова, закључно са 11.01.2021. године, 
особа за контакт: Лазар Шијаков тел: 064-864-1515. 

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 и доказе, оверене на захтевани начин, те 
тако комплетирану понуду достави у року дефинисаном конкурсном 
документацијом.  

Приложену спецификацију 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 на редовном одржавању саобраћајне сигнализације, број ЈН 25/2020“, у 
року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања  конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки, односно до 12.01.2021. године (уторак) до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца 
најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 12.01.2021. 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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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 
обавезних и додатних услова  

• Попуњена, потписана Изјава о независној понуди - „Образац број 3“, 
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. ЗЈН - „Образац број 4“, попуњава, потписује овлашћено лице понуђача  
односно овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, уколико 
понуђач не наступа самостално 

• Попуњен, потписан Образац референц листе - „Образац број 5“, попуњава, 
потписује овлашћено лице понуђача односно уколико понуду подноси група 
понуђача сваки понуђач из групе понуђача потписује и оверава свој Списак 
– референтну листу  

• Попуњен, потписан Образац Потврде о реализацији уговора - „Образац број 
6“, попуњава, потписује овлашћено лице инвеститора за који су рађени 

радови. 

• Попуњен, потписан Образац изјаве о техничким капацитетима - „Образац 
број 7“, попуњава, потписује овлашћено лице понуђача односно овлашћени 
понуђач из групе понуђача одређен Споразумом, уколико понуђач не 
наступа самостално 

• Попуњен, потписан Образац изјаве о кадровским капацитетима - „Образац 
број 8“, попуњава, потписује овлашћено лице понуђача односно овлашћени 
понуђач из групе понуђача одређен Споразумом, уколико понуђач не 
наступа самостално 

• Попуњен, потписан Модел уговора - „Образац број 9“, попуњава, потписује и 
овлашћено лице понуђача односно овлашћени понуђач из  групе понуђача 
одређен Споразумом, уколико понуђач не наступа самостално 

• Попуњен потписан Образац структуре цене – „Образац број 10“ 

• Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде. 

• Банкарска гаранција за озбиљност понуде или бланко соло меница за 
озбиљност понуде 

 
Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

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. 
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Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 12.01.2021.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. 

 
5.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5.4. 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 са ознаком на коверти: «измена понуде», «допуна понуде» или 
«опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај-Понуда за набавку радова на 
редовном одржавању саобраћајне сигнализације, број ЈН 25/2020“ 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за 
подношење понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након 
истека рока за подношење понуда. 

 
5.5. 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. 

 
5.6. 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., 4.  ЗЈН. 
 Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче достави 
доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2. 4.  ЗЈН. Уколико 
понуђач понуду подноси са више подизвођача, потребно је доставити доказе о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2., 4.  ЗЈН, за сваког од њих. 
 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.  
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5.7. 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 заједничку понуду». 
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., 4. ЗЈН , а 
додатне услове могу испунити заједно.  
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу  5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. 

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.  
 
5.8. Начин услови и рок плаћања, гарантни рок и рок важења понуде 
 

Начин, услови и рок плаћања:Рок плаћања је максимално 45 дана у складу 
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама од дана испостављања фактуре на основу оверених привремених и 
коначних ситуација. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Гарантни рок: 

На хоризонталној сигнализацији гарантни рок је минимално 6 (шест) месеци за 
квалитет уграђених материјала и квалитет изведених радова. 
На вертикалној сигнализацији гаранција на уграђени материјал је минимално:  

- За ретрорефлексију фолије је 7 (седам) година за I класу, односно  
- 10 (десет) година за  II и III  класу. 

За изведене радове минимално 24 (двадесетчетири) месеца.  
За електронску опрему и склопове 24 (двадесетчетири) месеца.  
За све остале материјале (стубови, табле и сл) је 24 (двадесетчетири) месеца.  
 

Рок извођења радова:Рок извођења радова ће бити дефинисан у сваком 
појединачном писменом налогу и не може бити дужи од 15 дана од дана добијања 
налога. 
 

Место извођења радова:Место извођења радова су општински путеви на 
територији општине Бачка Паланка 
 
5.9. Валута 
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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 за све време трајања уговора. 

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

Понуђач, укључујући и њихове подизвођаче, 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. 

 
5.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима    
обезбеђења испуњења обавеза понуђача   

 
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде обавезно поднесе 

лицитациону гаранцију (банкарска гаранција за озбиљност понуде) на износ 
од 5% вредности понуде без ПДВ-а или бланко соло меницу на износ од 5% 
вредности понуде без ПДВ-а.  

1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од 
укупне понуђене цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи 
најмање 60 дана од дана отварања понуде. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 
одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи 
подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила  
Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 
регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 
Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and 
Markets Authorities- ESMA). 
Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз 
понуду у следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или 
мења своју понуду; 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено 
не потпише уговор о јавној набавци; 

- уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добрo извршење посла у 
складу са одредбама закљученог уговора. 
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2. Бланко соло меница 
Бланко соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 5% од укупно 
понуђене цене без ПДВ-а. Меница мора бити регистрована у Регистру НБС и 
потписана од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих 
потписа, а уз исту мора бити достављено потписано менично овлашћење, 
сачињено на меморандуму понуђача са назнаком „безусловна, неопозива и на 
први позив платива“, као и фотокопија картона депонованих потписа код 
пословне банке. 
 

 
У случају да изабрани понуђач повуче своју понуду пре датума њеног истека без 
сагласности наручиоца, одбије да потпише уговор сходно условима из његове 
понуде и не успе или одбије да достави гаранцију за успешно обављање (добро 
извршење) посла, наручилац ће реализовати средство обезбеђења односно 
наведени износ наплатити као своје обештећење. 

 
У случају избора понуђача за ову јавну набавку понуђач је дужан да 

обезбеди: 
1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 

обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла . Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију 
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

2. Полису осигурања од штете настале трећим лицима. Осигурање се узима 
за уговорени период. 

 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 
5.12. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са припремањем 
понуде 
 

Потенцијални понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези 
конкурсне документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може да 
се обрати наручиоцу у писаном облику са напоменом «Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, број ЈН 25/2020», на 
адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 16, 
21400 Бачка Паланка, факсом на број: 021-6045-587 или емаил: 
jnabavke@backapalanka.org.rs.  

Контакт: Служба за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима од понедељка до петка, у току 
радног времена од 07,00-15,00 часова.  

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на 
примљени захтев за додатна објашњења, одговор  објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, у року од 3 дана од дана пријема захтева. 

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. 

 
5.13. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 
  Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид 
и контролу. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 
промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке. 

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

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
5.14. 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. 
 
5.15. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: “најнижа 
понуђена цена“. 

У ситуацији када постоје две понуде са једнаком понуђеном ценом уговор 
ће се доделити понуђачу који да дужи рок важности понуде. 

 
5.16. 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 
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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 021-6045-587 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 7 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 седам 
дана 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 10 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;  
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(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.  
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:  
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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;  
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.  
 
5.17. 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 о јавним набавкама. 

 
5.18. Употреба печата приликом састављања понуде 

 
Понуђачи нису у обавези да печатирају тражене доказе и документа. 
У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима 

(Службени гласник Републике Србије, број 36/2011,99/2011,83/2014 - др.закон, 
5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата. 
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Образац број 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку  радова 
на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације број ЈН 
25/2020.  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача 
 (e-mail): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста предузећа: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

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. 
 



 
Редовно одржавање саобраћајне сигнализације 

 

Страна 29 од 70 

 

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. 

 



 
Редовно одржавање саобраћајне сигнализације 

 

Страна 30 од 70 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка радова - редовно одржавање саобраћајне 
сигнализације, број ЈН 25/2020. 

 
Понуђена цена: _____________________________  динара без пдв-а, односно 

________________________  динара са пдв-ом. 
Рок плаћања је максимално 45 дана у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  од дана испостављања фактуре на 
основу оверених привремених и коначних ситуација. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Рок извођења радова  ће бити дефинисан у сваком појединачном писменом налогу и 

не може бити дужи од 15 дана од дана добијања налога. 
Место извођења радова:општински путеви на територији општине Бачка Паланка 
Важност понуде ( не може бити краћи од 60 дана ): ____________ дана. 
Гарантни рок: 

РАДОВЕ И ОПРЕМУ ПЕРИОД  

На хоризонталној сигнализацији гарантни рок за 
квалитет уграђених материјала и квалитет изведених 
радова 

6 
месеци 

На вертикалној сигнализацији гаранција на уграђени 
материјал је  

 
 

за ретрорефлексију фолије класе 1 7 година 

за ретрорефлексију фолије класе 2 10 година 

за ретрорефлексију фолије класе 3 10 година 

за изведене радове  24 месеци 

за електронску опрему и склопове  24 месеци 

за све остале материјале (стубови, табле и сл)  24 месеци 

  
 
Датум  Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 
   
   

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 број 2. 
 
          

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 у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова («Сл.гласник РС» 86/2015) достављамо образац са 
структуром трошкова за припремање понуде у отвореном поступку, за јавну 
набавку радова на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне 
сигнализације, број ЈН 25/2020. 
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 
 
 
Датум  Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 
   
   

 

 
 

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

2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара 
без ПДВ-а 
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Образац број 3. 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________ 
      (назив понуђача)  
 
даје: 
 
 

 
И З Ј А В А  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Понуђач___________________________________________________________ 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је у поступку 
јавне набавке радова на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације, број ЈН 25/2020, 
 
 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 3“ – 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. 
 
 
 
Датум  Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 
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Образац број 4. 
 

 
 

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

 
 

 
И З Ј А В У  

 
 

Понуђач______________________________________________________ 
 
изјављује да је у поступку јавне набавке радова на редовном одржавању 
редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, број 
ЈН 25/2020, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштите 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 овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
Датум  Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 
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Образац број 5. 
 

Списак – референтна листа 
најважнијих изведених истоврсних радова, 
у последње четири године (2017.- 2020.) 

 

РБ 
 

Предмет уговора / година Наручилац посла  Вредност уговора 
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.  
Понуђач мора да документује референтне листе достављањем потврде издате од 
стрене инвеститора. 
 
 
Датум  Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 
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Образац бр.6   
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 

_____________________________________  
                   Назив наручиоца  
 
_____________________________________  
                       Адреса  
 

Овим потврђујемо да је понуђач: 
_______________________________________________ 

/назив и седиште/ 
___________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан) 
 
за потребе Наручиоца  квалитетно и у Уговореном року извео радове 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

(навести назив уговора и врсту радова) 
 
у вредности од укупно ______________________________ динара без ПДВ-а,  

а на основу Уговора број  _________________ од _________________ године.  

чија је реализација окончана ___________ године. 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не 
може користити.  
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су 
горе наведени подаци тачни.  
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
Телефон: ___________  
 
 

У _____________________ М.П. потпис овлашћеног лица 
издаваоца референце 

 
Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 
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Образац бр.7    
Изјава о техничким капацитетима 

 

  Понуђач___________________________________ изјављује под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже са следећом 
опремом: 

рб Врста инструмента и прибора 
мин. 

комада 
Понуђач 

(ком) 

1 
машина за обележавање хоризонталних 
ознака класичним поступком  самоходна- 
сопствени погон 

2  

2 
опрема (компресор)за разбијање бетона, 
асфалта и копање рупа у земљи 

1  

3 
агрегат (компресор) за обележавање 
хоризонталне сигнализације 

2  

4 
камион путарац (комбиновани камион за 
превоз радника и материјала-поседује 
товарни сандук) 

2  

5 аутодизалица 1  

6 компресор за издувавање површина 1  

7 
машина за обележавање хоризонталне 
сигнализације хладном пластиком. 

1  

8 ПМВ за обилазак терена 1  

9 машина за справљање бетона 1  

10 машина за демаркирање 1  

11 
опрема за кошење траве и крчење шибља 
(ручна косачица (тример) и моторна тестера), 
комплет 

1  

12 Сигнална приколица 1  

 
и да је сва наведена опрема технички исправна и спремна за рад те да ће бити на 
располагању за све време обављање послова редовног одржавања хоризонталне 
и вертикалне саобраћајне сигнализације. 
 
Датум  Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 
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Образац бр.8 
 

Изјава о кадровском  капацитетима 
 
 Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да располажемо са траженим кадровским капацитетом односно да 
имамо запослене следеће раднике који су оспособљени за извођење радова на 
редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације: 
 

рб Име и презиме Стручна спрема 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

 
Датум  Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 
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Образац бр. 9 
 

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке: 45233221-радови на обележавању површина 
путева; 45233290-постављање саобраћајних знакова  
БРОЈ: IV-404-1/2020- 
ДАНА: _______________. годинe 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА 
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
Закључен у Бачкој Паланци, дана ___________________. године између: 
 

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

и  
 2. ____________________________ , из __________________ , улица 
_______________________, ПИБ ________________, матични број 
_____________, рачун број ___________________ који се води код 
________________________ , кога заступа _________________________ , као 
извођача радова (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. 
 

 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Предмет уговора су радови на редовном одржавању саобраћајне односно 

хоризонталне и вертикалне сигнализације на територији општине Бачка Паланка. 
 

Члан 2. 
 Одабрани понуђач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора 
изведе у свему према датој понуди, придржавајући се при томе норматива и 
стандарда који важе за извођење радова ове врсте као и упустава надзорног 
органа. 
 

Вредност и рок уговора 

Члан 3. 

http://www.backapalanka.rs/
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Уговор се закључује на износ од ______________ динара без ПДВ-а, 
односно ____________________________  динара са ПДВ-а.  

Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће 
се исти реализовати у складу са стварно изведеним радовима и уграђеним 
материјалима. 

Одабрани понуђач је дужан да Наручиоцу фактурише изведене радове и 
уграђени материјал по јединичним ценама из образца понуде. 
 Овај уговор се закључује на годину дана од дана закључења Уговора.  

Уколико се не обезбеде средства у наредној буџетској години уговор ће се 
сматрати раскинутим. 

Цена из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени.  
Количине наведене у понуди су планиране у оријентационом износу. 

Наручилац задржава право да набави већу или мању количину од планиране као 
и да одустане од дела набавке. 

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора утврдиће се применом 
јединичних цена из усвојене понуде Одабраног понуђача, на основу стварно 
испоручене количине, тако да укупна вредност испоручених добара на годишњем 
нивоу не прелази износ уговорене вредности за ову јавну набавку.  

Ако уговорени вишкови и мањкови радова, у укупном збиру, не прелазе 
вредност уговора, не представљају измену уговора о јавној набавци.  

 
Обавезе извођача и рок извршења 

Члан 4. 
 Одабрани понуђач је обавезан да послове редовног одржавања 
хоризонталне сигнализације обавља минимално једанпут годишње, а замену 
вертикалне сигнализације врши у складу са плановима техничког регулисања 
саобраћаја и изменама Планова и налозима Надзорног органа Наручиоца - ЈП 
"Стандард". 

Одабрани понуђач ће за све радове из члана 1. овог уговора морати да 
добије писмени налог од стране ЈП "Стандард"  којим ће се дефинисати врста 
посла, рок започињања и рок  
завршетка интервенције, осим у случају: 

- када добије налог од стране овлашћеног лица ПС Бачка Паланка за 
хитну интервенцију на сигнализацији која је у надлежности управљања 
и одржавања поверена Наручиоцу, 
- у случају оштећења сигнализације која настану услед више силе, 
саобраћајне незгоде, вандализма или другог разлога, Одабрани 
понуђач је обавезан да обавести ЈП "Стандард", Наручиоца и ПС Бачка 
Паланка ради сачињавања Записника о оштећењу. 
- у случају када се ради о оштећењу које директно угрожава 
безбедност саобраћаја и учеснике у саобраћају. 
- за замену, поправку или отклањање других недостатака који је на 
знаковима (стубови, знакови неодговарајући положак и сл) II-1 и II-2 
Одабрани понуђач ће извести поправку (отклонити сваки недостатак) 
без посебног налога Наручиоца. 

Уколико се ради о интервенцији која угрожава безбедност саобраћаја или 
учеснике у саобраћају Одабрани понуђач је дужан да реагује одмах по добијања 
налога од стране  Наручиоца, /ЈП "Стандард" 
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Одабрани понуђач је дужан да поступа у роковима дефинисаним у сваком 
појединачном налогу ЈП "Стандард". 

Налог ЈП "Стандард" може бити и усмени, издат од овлашћеног 
представника Наручиоца/ЈП "Стандард", у изузетним случајевима, али ће у што 
краћем року бити дат и писмени налог за извршене послове. 

Одабрани понуђач је обавезан да послове на редовном одржавању 
хоризонталне и вертикалне сигнализације обавља у свему сагласно опису 
предмета јавне набавке из конкурсне документације. 

 
Члан 5. 

Одабрани понуђач се обавезује да испоручује (уграђује) само саобраћајне 
знакове за које поседује: 

- Извештај о испитивању - сертификат о квалитету саобраћајних знакoвa и 
усклађености са стандардом СРПС ЕН 12899-1 издат од стране 
акредитоване лабораторије, или одговарајући други стандард који 
испуњава захтеве српског стандарда СРПС ЕН 12899-1, 

Сaoбрaћajни знaк прeмa стaндaрду СРПС EН 12899 мoрa дa нajмaњe испуњaвa:  
1) фaктoр сигурнoсти зa oптeрeћeњe клaсe (PAF1);  
2) притисaк вeтрa клaсe (W5);  
3) динaмички притисaк снeгa клaсe (DSL1);  
4) нajвeћу приврeмeну дeфлeксиjу клaсe (TDB4)  
*Признаваће се и TDB1/ TDB2/ TDB3 

- сертификат о квалитету фолије, 
a кoд oбeлeжaвaња хoризoнтaлнe сигнaлизaциje дa пoсeдуje: 

- Извештај о испитивању - сертификат о квалитету боје за израду 
хоризонталне сигнализације и усклађеност са стандардом СРПС ЕН 
1436 издат од стране акредитоване лабораторије, или одговарајућег 
другог стандардa који испуњава захтеве српског стандарда. 

 
Обавеза обиласка од стране Извршиоца 
 

Члан 6. 

Одабрани понуђач је обавезан да врши обилазак и утврђивање стања 
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме на путним 
правацима који су поверени ЈП "Стандард" на управљање, и то: 

• Бачка Паланка, Нештин, локални пут Л-1 и Визић 

• Младеново, Крађорђево, локални пут Л-2, Товаришево и Обровац,  

• Челарево, Нова Гајдобра и Гајдобра  

• Силбаш, Параге, Пивнице и Деспотово. 

Одабрани понуђач мора обиласке, сачињавање Записника и предају по 
датом редоследу завршити у року од 60 дана од дана потписивања Уговора.  

Током уговорног периода Одабрани понуђач мора извршити 6 комплетних 
обилазака. 
 Након завршетка обиласка свих путних праваца (тачка d.) поново се иде у 
обилазак од  тачке а.  

Обилазак врши лице са ВСС са одговарајућом лиценцом, путничким 
возилом, обавезно сликање свих недостатака на саобраћајној сигнализацији који 
су уочени на терену, сачињавање записника у писменој форми (Форма записника 
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ће бити достављена Одабраном понуђачу по потписивању Уговора), 
документованих фотографијама, који ће бити предати на ЦД.  
 
Остале обавезе Одабраног понуђача 

Члан 7. 
Одабрани понуђач се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора 

обављати професионално, стручно, савесно и благовремено, ангажовањем 
квалификованог особља, савремених техничких средстава и опреме потребне и 
подобне за извођење радова који су предмет овог Уговора. 

Одабрани понуђач је дужан да све радове из члана 1. овог уговора 
извршава у складу са важећим техничким стандардима и нормативима за 
предметне послове. 

Одабрани понуђач потврђује да испуњава све прописане услове за 
извођење уговорених радова као и да располаже важећим дозволама, лиценцама 
и одговоран је за евентуалну штету по овом основу. 
 
Плаћање и гарантни рок 

Члан 8. 
Наручилац се обавезује да Одабраном понуђачу исплати вредност 

извршених радова у складу са понудом.  
Плаћање ће се извршити након испостављања привремених и окончаних 

ситуација у складу са степеном изведених радова.  
Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана пријема 

фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату. 
Пре достављања привремена ситуација се обавезно усаглашава са 

надзорним органом Наручиоца односно ЈП "Стандард". 
Приликом обрачуна изведених радова, могу се обрачунавати само позиције 

које су наведене у понуди. Уколико се буду извршили радови који нису убухваћени 
позицијом датој у понуди извршиће се посебна калкулација цена која мора 
садржати у себи позиције из понуде. 

За радове на хоризонталној сигнализацији гарантни рок је 
____________________ месеци за квалитет уграђених материјала и квалитет 
изведених радова. 

За радове на вертикалној сигнализацији гаранција на уграђени материјал је 
________________ година а за изведене радове __________________ месеци 
 

Члан 9. 
Одабрани понуђач за одговорно лице за праћење реализације уговора 

именује ________________________________. 
Наручилац надзор поверава ЈП "Стандард" Бачка Паланка које ће својим 

решењем именовати лице задужено за надзор.   
Наручилац има право да у складу са извештајима надзорног органа, 

захтева од Извршиоца уклањање недостатака у обављању радова и да за то 
одреди примерени рок.  
 

Члан 10. 
Одабрани понуђач се обавезује да одмах по потписивању уговора достави: 

• Банкарску гаранцију за успешно  извршење  посла у  износу  од 10% 
вредности понуде без пдв-а  динара и 

• Полису осигурања од  штете настале  трећим лицима 
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Уговорна казна и раскид уговора  
Члан 11. 

У случају да дође до прекорачења рока одређеног у налогу Наручиоца, 
Одабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу  плати уговорну казну за сваки дан 
прекорачења  рока у висини од 5 %о процењене вредности, а која укупно за сва 
прекорачења не може прећи 5% од процењене вредности (без ПДВ) која је 
утврђена у члану 3. овог Уговора.  

Свака уговорна страна може отказати Уговор и пре истека рока, уз 
образложење, с тим да отказ мора бити дат у писменој форми и уредно 
достављен другој уговорној страни, уз отказни рок од 30 дана. 

Наручилац има право да овај уговор раскине и без отказног рока и без 
образложења, као и да наплати банкараску гаранцију из члана 9. овог уговора 
уколико Одабрани понуђач, радове из члана 1. овог уговора не обавља у складу 
са одредбама овог уговора. 

Наручилац у случају раскида уговора у складу са ставом 3. овог члана има 
право на накнаду штете. 

 
Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису 
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 13. 
  Овај Уговор закључује се са одређеним роком трајања од 12 (дванаест) 
месеци, почев од дана обостраног потписивања Уговора. 

Уговорне стране су сагласне да ће за све евентуалне измене и допуне овог 
Уговора сачинити посебан Анекс. 
 

Члан 14. 
У случају спора уговорне стране ће покушати да га реше договором, у 

немогућности договарања  уговара се надлежност суда у Новом Саду. 
 

Члан 15. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац 

задржава 4 (четири) примерака, а Извођач 2 (два) примерка. 
 

  
 

За Одабраног понуђача 
 

_____________________ 

 За Наручиоца 
 

__________________________ 
 

 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 
испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И РАДОВА 
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Образац бр. 10 
Образац структуре цене 

 

Опис позиција 

• Цене дате у табели исте су за све локалитете на територији општине Бачка Паланка.  

• Сва саобраћајна сигнализација за потребе Редовног одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације на 
територији општине Бачка Паланка, мора бити израђена, испоручена и уграђена у складу са важећим прописима и 
стандардима РС (Закона о јавним путевима; Закона о безбедноси саобраћаја; Правилник о саобраћајној 
сигнализацији ; Важећи стандарди Републике Србије (СРПС-овима). 

• У цену за набавку ВСС урачунати набавку и допрему саобраћајног знака/опреме или дела на локацију где се уграђује 
на територији општине Бачка Паланка. 

• За ВСС подлога знака може бити од алуминијумског или поцинкованог челичног лима лима са повијеном ивицом. 

• Све позиције које су дате у Понуди неопходно је да буду израђене у складу са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији, условима из СРС стандарда, а који се односе на техничке услове на материјал који се уграђује, облик, 
начин израде и начин извођења радова. 

• Приликом извођења свих радова на терену обавезно је обезбеживање радилиштау складу са ЗОБС-ом и другим 
позитивни прописима. 

• За све позиције наведене у овој конкурсној документацији, цена транспорта материјала и радника где се у опису 
позиције не наводи да је урачунато у цену, се обрачунава тако да је почетна тачка за транспорт центар Бачке 
Паланке – раскрсница Светозара Милетића – Краља Петра у Бачкој Паланци. 

• За све остале позиције где је транспорт урачунат у цену се неће признавати приликом обрачуна  изведених  радова 
транспорт материјала и радника, застој возила за све радове који се изводе на територији општине Бачка Паланка. 

• За обележавање ХСС у цени је урачунато 

− чишћење површине коловоза на који се наноси боја, 

− материјал, 

− рад машина, 

− рад радника на обележавању, 

− обезбеђење радилишта, 

− превоз радника, машина и материјала на локацију која се обележава, 

− застој возила због технологије извођења радова 
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Табела 1.Саобраћајна сигнализација 
 

рб Опис позиције 
јед. 

мере 
кол. 

јед. цена 
/дин/ 

Укупно без 
ПДВ-а 
/дин/ 

Укупно са 
ПДВ-ом 

/дин/ 

1 

Обавезан обилазак и утврђивање стања хоризонталне и 
вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме. У цену 
урачунати обилазак путних праваца који су поверени ЈП 
"Стандард" на управљање, и то: Бачка Паланка, Нештин, 
локални пут Л-1 и Визић; Младеново, Карађорђево, 
локални пут Л-2, Товаришево и Обровац, Челарево, Нова 
Гајдобра и Гајдобра Силбаш, Параге, Пивнице и 
Деспотово. Обиласке сачињавање Записника и предају по 
датом редоследу завршити у року од 60 дана од дана 
потписивања Уговора. Током Уговорног периода 
извршити 6 обилазака. Након завршетка обиласка свих 
путних праваца поново се иде у обилазак од тачке а. 
Обилазак врши лице са ВСС са одговарајућом лиценцом 
уз обавезно сликање свих недостатака који су уочени на 
терену, сачињавања записника у писменој форми (Форма 
записника ће бити достављена Извођачу по потписивању 
Уговора), документованих фотографијама, који ће бити 
предати на ЦД – у или у папирној форми. Фотографије са 
обиласка обавезно морају имати на себи датум и време 
сликања. Обрачун по извештају.  

изв. 3 

   

2 

Демонтажа саобраћајног знака У цену урачунати: одлазак 
на локацију, превоз материјала и радника, ангажовање 
додатне механизације и рад радника на демонтажи старог 
или оштећеног саобраћајног знака или опреме, одношење 
демонтираног знака на базу. Обрачун по комаду. 

   

   

2.1 Стандардни (нестандардни) саобраћајни знак до фи 900 ком 164    

2.2 Лантерна са три жута сочива пречника фи 300мм ком 2    

2.3 
Светлећи знак "Пера пешак" – III-6  димензија 900Х900 
мм. 

ком 2 
   

2.4 Саобраћајног знака активираног возилом дим 850х850 цм ком 2    
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2.5 Соларног панела типа  монокристални са носачем ком 2    

3 

Монтажа саобраћајног знака или опрема  У цену 
урачунати: одлазак на локацију, превоз материјала и 
радника, ангажовање додатне механизације и рад 
радника, монтажа знака или опреме, усклађивање 
положаја новопостављеног знака или опреме са 
постојећим саобраћајним знацима или опремом на стубу, 
застој радника и возила. У цену није урачуната набавка 
саобраћајног знака. Обрачун по комаду. 

   

   

3.1 Стандардни (нестандардни) саобраћајни знак до фи 900 ком 180    

3.2 
Лантерна са три жута сочива пречника фи 300мм са 
повезивањем и пуштањем у рад 

ком 2 
   

3.3 
Светлећи знак "Пера пешак" – III-6  димензија 900Х900 
мм. са повезивањем и пуштањем у рад 

ком 2 
   

3.4 
Саобраћајног знака активираног возилом дим 850х850 цм 
са повезивањем и пуштањем у рад 

ком 1 
   

3.5 
Соларног панела типа  монокристални са носачем са 
повезивањем и пуштањем у рад 

ком 1 
   

4 

Монтажа путоказних и раскрсних табли  У цену урачунати: 
одлазак на локацију путарским возилом, превоз 
материјала и радника,  монтажа новог знака, усклађивање 
положаја новог саобраћајног знака са постојећим 
саобраћајним знацима на стубу, рад радника на монтажи 
новог саобраћајног знака, застој радника и возила. У цену 
није урачуната набавка новог саобраћајног знака. 
Обрачун по комаду 

   

   

4.1 до 2 m2 ком 2    

4.2 од 2 m2 до 4 m2 ком 11    

4.3 преко 4 m2 ком 1    
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5 

Санирање нефункционалних знакова. ова позиција 
обухвата радове где постоји могућност санирања 
саобраћајног знака на лицу места, а да се санирањем 
саобраћајног знака оствари Законом прописана 
функционалност. У цену урачунати: одлазак на локацију 
путарским возилом, превоз материјала и радника, рад 
радника на санирању нефункционалног саобраћајног 
знака (исправљање оштећења на самом знаку, поправка 
везних елемената, дотезање везних елемената, 
заокретање знака на прописан положај, подизање знака 
на прописану висину, усклађивање положаја санирног 
знака са осталим знаковима на стубу) застој радника и 
возила. Обрачун по комаду. 

ком 280 

   

6 

Справљање, испорука и уградња бетона МБ-20 за 
уградњу решеткастог носача, других саобраћајних 
објеката или опреме. У цену урачунати набавку 
материјала за справљање бетона, справљање бетона, 
превоз радника и материјала на локацију, рад радника, 
уградња бетона у већ припремљену рупу и нега бетона. 
Обрачун по м3 уграђеног бетона. 

ком 
11 
 

   

7 

Демонтажа табли са називом улице и кућног броја са 
објекта. У цену урачунати: одлазак на локацију путарским 
возилом, превоз материјала и радника, рад радника на 
демонтажи старог или оштећеног саобраћајног знака, 
монтажа, рад радника на монтажи новог саобраћајног 
знака, застој радника и возила, одношење демонтираног 
знака на базу. Обрачун по ком. 

ком 1 

   

8 

Демонтажа  путоказних табли У цену урачунати: одлазак 
на локацију путарским возилом, превоз материјала и 
радника, рад радника на демонтажи путоказне табле, 
одношење демонтиране путоказне табле на базу. 
Обрачун по ком. 

   

   

8.1 до 2 m2 ком 1    

8.2 од 2 m2 до 4 m2 ком 11    
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8.3 преко 4 m2 ком 2    

9 

Уклањање непрописно постављених рекламних табли. У 
цену урачунати: одлазак на локацију путарским возилом, 
превоз материјала и радника, рад радника уклањању 
рекламног објекта, застој радника и возила, одношење 
демонтираног знака на базу, затрпавање рупа тј. 
довођење терена у првобитно стање, одношење 
демонтираног рекламног објекта на базу. Обрачун по ком. 

   

   

9.1 до 1 m2 ком 1    

9.2 од 1 m2 до 2 m2 ком 1    

9.3 преко 2 m2 ком 1    

10 

Разбијање старих бетонских стопа и њихов одвоз. У цену 
урачунати: одлазак на локацију, превоз материјала и 
радника, рад радника на уклањању бетонске стопе, застој 
радника и возила, утовар материјала, затрпавање рупа тј 
довођење терена у првобитно стање, превоз материјала 
на депонију, истовар. Обрачун по ком.  

ком 5 

   

11 

Ископ рупа за бетонске стопе за постављање стубова 
саобраћајних знакова У цену урачунати: одлазак на 
локацију, превоз машина, материјала, радника и опреме, 
рад радника на ископу рупе, застој радника и возила, 
утовар вишка материјала, довођење терена у првобитно 
стање, превоз материјала на депонију и  истовар. 
Обрачун по ком а за решеткасте носаче по м3. 

  

   

11.1 у земљишту I и II категорије дим 0,6х0,6х0,6 м ком 30    

11.2 у земљишту III и IV категорије дим 0,6х0,6х0,6 м ком 30    

11.3 
у земљишту III и IV категорије  за уградњу решеткастих 
стубова носача у складу са прорачуном 

м3 11,4 
   

11.4 уз разбијање бетонских тротоара дим 0,6х0,6х0,6 м ком 10    

11.5 уз разбијање асфалтних тротоара  дим 0,6х0,6х0,6 м ком 10    

11.6 
уз уклањање тротора од префабрикованих бетонских 
елемената дим 0,6х0,6х0,6 м 

ком 10 
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12 

Санирање нефункционалних стубова саобраћајних 
знаковаова позиција обухвата радове где постоји 
могућност санирања стубова саобраћајних знакова на 
лицу места, а да се санирањем стуба саобраћајног знака 
оствари Законом прописана функционалност. У цену 
урачунати: одлазак на локацију путарским возилом, 
превоз материјала и радника, рад радника на санирању 
нефункционалног стуба саобраћајног знака  (исправљање 
оштећења на самом стубу, довођење стуба у исправно 
стање) застој радника и возила.Обрачун по комаду. 

ком 88 

   

13 

Вађење дотрајалих, уништених и по налогу стручне 
службе стубова. У цену урачунати: одлазак на локацију 
путарским возилом, превоз материјала и радника, рад 
радника на вађењу стуба, застој радника и возила и одвоз 
стуба на базу.Обрачун по ком. 

  

   

13.1 вађење стуба са бетонском стопом ком 10    

13.2 одсецање стуба ком 40    

13.3 уклањање изваљеног, старог и оштећеног стуба ком 10    

14 

Демонтажа стубова. У цену урачунати: одлазак на 
локацију, превоз материјала и радника, рад радника на 
демонтажи стуба, застој радника и возила и одвоз стуба 
на базу. Обрачун по ком. 

  

   

14.1 конзолних – комплет (Прилог) ком 1    

14.2 равних семафорских стубова - комплет ком 2    

15 

Уградња цевастих носача саобраћајних знакова од 2'' у 
земљану бaнкину. У цену носача укључен је довоз носача 
на место уградње, уградња бетонске стопе 
стандардизованих димензија, припрема терена и  ископ 
рупе, постављање и нивелисање носача. затрпавање 
рупа, набијање земље и планирање банкине. У цену је 
урачуната уградња заптивача против кише као и контрола 
квалитета употребљених материјала. Обрачун по ком 
уграђеног носача. 

ком 150 
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16 

Уградња цевастих носача саобраћајних знакова од 2'' на 
бетонираним или асфалтирним површинама У цену 
носача укључена је довоз носача на место уградње, 
израда бетонске стопе стандардизованих димензија, 
лупање бртонског или асфалтног застора са одвозом 
шута, ископ рупе, постављање и нивелисање носача. 
враћање околног терена у првобитно стање. У цену је 
урачуната уградња заптивача против кише као и контрола 
квалитета употребљених материјала. Обрачун по ком. 

ком 20 

   

17 

Уградња одбојне (заштитне ограда) ограде у складу са 
СРПС стандардима  У цену уградње одбојне ограде 
укључен је довоз ограде на место уградње, израда 
бетонских стопа стандардизованих димензија, припрема 
терена и  ископ рупе, уградња стубова постављање и 
нивелисање ограде, затрпавање рупа, набијање земље и 
планирање банкине. Обрачун по м` уграђене ограде. 

ком 5 

   

18 
Уградња и одржавање металне заштитне ограде висине 
од 0,4 до 1 м са: 

  
   

18.1 

укопавањем у земљу: У цену уградње укључено је 
ангажовање механизације и људства, довоз ограде на 
место уградње, израда бетонских стопа 
стандардизованих димензија, припрема терена и  ископ 
рупе, постављање и нивелисање ограде, затрпавање 
рупа, набијање земље и планирање земље. Обрачун по 
м` уграђене ограде. 

м 5 

   

18.2 

типловањем у асфалтну или бетонску подлогу: У цену 
уградње укључено је ангажовање људства и 
механизације, довоз ограде на место уградње, припрема 
терена бушење рупа, уградња типли, постављање 
учвршћивање и нивелисање ограде. Обрачун по м` 
уграђене ограде. 

м 5 

   

18.3 
фарбање заштитне ограде (тип А висине до 1,0м) жуто 
црне боје. Обрачун по м` офарбане ограде.  

м 10 
   

19 
Уградња принудних успоривача саобраћаја У цену 
уградње  урачунат је довоз сегмената на место уградње, 
припрема терена и постављање, рад радника 

м 15 
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механизације и др. Обрачун по уграђеном сегмету (ком). 

20 

Уградња смероказних листића У цену уградње 
смероказних листића укључен је довоз на место уградње, 
припрема терена, ископ рупа и постављање, рад радника 
механизације и др. Обрачун по уграђеном ком. 

ком 5 

   

21 

Ангажовање радника на извођењу радова на пословима 
одржавања вертикалне сигнализацијеУ цену је урачунато 
само ефективно време проведено на извршењу радова. У 
цену није урачунато време проведено у одласку и доласку 
на локацију. Време  проведено у транспорту се рачуна са 
40% цене ефективног рада.Обрачун по часу. 

  

   

21.1 НК радник - радним даном час 10    

21.2 НК радник - нерадним даном и викендом час 10    

21.3 ВК радник - радним даном час 10    

21.4 ВК радник - нерадним даном и викендом час 10    

21.5 ВКВ радник - радним даном час 5    

21.6 ВКВ радник - нерадним даном и викендом час 5    

21.7 електричар - радним даном час 5    

21.8 електричар - нерадним даном и викендом час 5    

21.9 ВСС радник - радним даном час 2    

21.10 ВСС радник - нерадним даном и викендом час 2    

22 
Ангажовање возила по методу пређеног километра У цену 
је урачунат возило и возач. Обрачун по км пређеног пута.   

   

22.1 путничко моторно возило км 20    

22.2 путарско возило  км 20    

22.3 камион путарац  км 20    

23 
Ангажовање аутодизалице У цену је урачунато возило и 
возач. У цену је урачунат време проведено у транспорту и 
ефективан рад. Обрачун по часу. 

час 5 
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24 
Бетонска стопа - израда бетонске стопе стандардних 
димензија са стандардне носаче саобраћајних знакова, на 
лицу места или на пункту извођача. Обрачун по ком 

ком 50 
   

25 

Израда бетонских стопа за носаче нестандардизованих 
саобраћајних знакова, решеткасте носаче и др. У цену 
довоз машина, опреме, материјала и људи на локацију, 
израда бетона марке МБ 20 у припремљени отвор, нега 
бетона, (по потреби шаловање) и др. Обрачун по м3 
уграђеног бетона. 

м3 3 

   

26 

Кошење траве око саобраћајне опреме и сигнализације У 
цену урачунати: одлазак на локацију, превоз опреме, 
машина и радника, рад радника и опреме, застој радника 
и возила опреме, уклањање траве и шибља (по потреби) 
Обрачун по м2 

  

   

26.1 Са банкина самоходном моторном косачицом м2 25    

26.2 
На слободним површинама ручном косачицом око 
саобраћајних знакова и опреме 

м2 2 
   

26.3 
Ручно на површинама око смероказа, колобрана, одбојних 
ограда и на чистом простору где приступ машине није 
могућ 

м2 2 
   

27 

Сечење грана које заклањају саобраћајне знакове У цену 
урачунати: одлазак на локацију, превоз опреме, машина и 
радника, рад радника и опреме, застој радника и возила 
опреме, уклањање траве и шибља Обрачун по часу рада. 

час 
2 
 

   

28 
Набавка транспорт и уградња шелни за везивање 
саобраћајне сигнализације на стубове. 

   
   

28.1 шелна за знак комплет (мушки+женски део) за цев од 2'' ком 80    

28.2 шелна за стубове већег обима од 2'' ком 4    

28.3 шелна за табле од Алу профила ком 4    

29 СМЕРОКАЗНИ ЛИСТИЋИ. Обрачун по ком. ком 15    

30 САОБРАЋАЈНИ ЧУЊ Обрачун по ком.      

30.1 350 мм ком 10    

30.2 500 мм ком 10    
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31 
ГУМЕНИ УСПОРИВАЧ САОБРАЋАЈА – СРЕДИШЊИ 
СЕГМЕНТ-ЛЕЖЕЋЕГ ПОЛИЦАЈЦА, ШИРИНЕ 500 ММ 

  
   

31.1 висина 30 мм ком 10    

31.2 висина 50 мм ком 10    

31.3 висина 70 мм ком 4    

32 
ГУМЕНИ УСПОРИВАЧ САОБРАЋАЈА – ЗАВРШНИ 
СЕГМЕНТ ЛЕЖЕЋЕГ ПОЛИЦАЈЦА, ШИРИНЕ 500 ММ 

  
   

32.1 висина 30 мм ком 4    

32.2 висина 50 мм ком 4    

32.3 висина 70 мм ком 2    

33 САОБРАЋАЈНО ОГЛЕДАЛО      

33.1 акрилно фи 800 ком 1    

33.2 акрил фи 600 ком 1    

34 

Решеткасти носач за нестандардне  табле Цена 
решеткастог носача обухвата набавку, испоруку и довоз 
на место уградње, (прорачун решеткастог стуба се врши 
на основу површину саобраћајног знака (табле) који се 
поставља на ову врсту носача), Обрачун по м1 уграђеног 
решеткастог носача. 

м1 4 

   

34.1 
Цевасти носача саобраћајних знакова од 2'' (цола) 
топлоцинчани обрачун по м`. 

м1 330 
   

34.2 
„H“ носача саобраћајних знакова од 2'' (цола) - 
топлоцинчани обрачун по м`. Обрачун по м1 уграђеног 
носача. 

м1 15 
   

34.3 
„HN“ носача саобраћајних знакова од 2'' (цола) - 
топлоцинчани обрачун по м`. Обрачун по м1 уграђеног 
носача. 

м1 2 
   

35 
Одбојна ограда у складу са СРПС стандардима. Обрачун 
по м`. 

м1 25 
   

36 
ПВЦ вертикална баријера, која се поставља у гумену 
стопу, са фолијом 2 класе обострано. Обрачун по ком ком 15 

   

37 Гумене стопе са су рупама за постављање носача ком 15    
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саобраћајних знакова. Обрачун по ком 

38 
Бљескалице (жуте) за обележавање градилишта – 
двострани ЛЕД трептач са батеријом 6V. У цену 
урачунати напајање. Обрачун по ком. 

ком 10 
   

39 

Стубови (саобраћајни) за ограђивање површина У цену 
урачунати пројекат, набавку, испоруку, монтажу на 
локалитет, са ангажовањем механизације радника и 
др.Висина од 75 цм (+/-10%). Стубови се типлују у 
бетонску или асфалтну подлогу, са везама у складу са 
конструкцијом. Сви стубови морају имати рефлектујуће 
материјале на себи.Обрачун по ком. 

  

   

39.1 ПВЦ  ком 5    

39.2 метални  ком 5    

39.3 
метални са облогом од других материјала  (може и 
рециклирани) 

ком 5 
   

40 

Метална заштитна ограда У цену урачунати пројекат, 
набавку, испоруку, монтажу на локалитету, са 
ангажовањем механизације радника и др. Заштитна 
ограда је метална, префарбана средствима против 
корозија, и префарбана завршном боом по избору 
Наручиоца. Метална ограда се типлује у бетонску или 
асфалтну подлогу, са везама у складу са конструкцијом. 
Све вертикалне металне делове означити са 
рефлектујућом материјом.Обрачун по м1. 

  

   

40.1 
висина од 1 м (+/- 10%) (морају имати коснике или 
додатну хоризонталну пречагу) 

m1 5 
   

40.2 
висина од 0,8 м (+/- 10%) (морају имати косннике или 
додатну хоризонталну пречагу) 

m1 5 
   

40.3 висина од 0,6 м (+/- 10%) m1 5    

40.4 висина од 0,4 м (+/- 10%) m1 5    



 
Редовно одржавање саобраћајне сигнализације 

 

Страна 55 од 70 

 

41 

Саобраћајни знак уметнут у метални рам који прати облик 
саобраћајног знака. У цену није урачунат сам саобраћајни 
знак. У цену набавку, испоруку, монтажу на локалитету, са 
ангажовањем механизације радника и дрСтубови се 
типлују у бетонску или асфалтну подлогу, са везама у 
складу са конструкцијом. Сви стубови морају имати 
рефлектујуће материјале на себи..Обрачун по ком. 

  

   

41.1 за  округле знакове фи 400 (класа фолије 1) ком 5    

41.2 за  округле знакове фи 600 (класа фолије 1) ком 5    

42 

Израда пројектно техничке документације за постављање 
Информационог саобраћајног знака ИССЗ-1 који се 
састоји од конзолног стуба, соларног панела за 
снабдевање ел. енергије, разводног ормана, лантерну 
возачку LAP 3P 2 комада, светелећи знак ПЕ-РА пешак 1 
комад, светлећег знака ТРС-РСД3099 1 комад, На основу 
члана 118. Закона о планирању и изградњи (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 
132/2014.) и  одредби Правилника о садржини, начину и 
поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/2009.). Обрачун по комаду. 

ком 1 

   

43 

Израда бетонског темеља СА ПРИПАДАЈУЋИМ 
АНКЕРИМА за стубове, са ископом темеља, испоруком и 
уградњом металних анкера према детаљима у графичкој 
документацији, израда бетона марке МБ-25. У цену је 
урачуната набавка материјала, сви припремни и завршни 
радови, шаловање, довођење околног терена у првобитно 
стање. Обрачун по ком изграђеног темеља 

  

   

43.1 
Димензија 0,8x0,8x1,0 м за конзолни стуб – у случају да је 
димензија већа по прорачуну из пројекта рачунаће се 
кубатура пројектованог/кубатуру понуђеног х цена 

ком 2 
   

43.2 
Димензија 0,5x0,5x0,6 м за равни стуб у случају да је 
димензија већа по прорачуну из пројекта рачунаће се 
кубатура пројектованог/кубатуру понуђеног х цена 

ком 2 
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44 

Фолија за саобраћајни знак Цена обухвата набавку 
фолије за саобраћајни знак и лепљење на постојећи знак 
или таблу уз претходно одлепљивање постојеће 
оштећене фолије. Обрачун по ком 

  

   

44.1 круг фи 600 класа 1 фолије ком 2    

44.2 круг фи 600 класа 2 фолије ком 2    

44.3 круг фи 600 класа 3 фолије ком 2    

44.4 круг фи 900 класа 1 фолије ком 2    

44.5 круг фи 900 класа 2 фолије ком 2    

44.6 круг фи 900 класа 3 фолије ком 2    

44.7 осмоугаоник фи 400 класа 1 фолије ком 2    

44.8 осмоугаоник фи 400 класа 2 фолије ком 2    

44.9 осмоугаоник фи 400 класа 3 фолије ком 2    

44.10 осмоугаоник фи 600 класа 1 фолије ком 2    

44.11 осмоугаоник фи 600 класа 2 фолије ком 2    

44.12 осмоугаоник фи 600 класа 3 фолије ком 2    

44.13 осмоугаоник фи 900 класа 1 фолије ком 2    

44.14 осмоугаоник фи 900 класа 2 фолије ком 2    

44.15 осмоугаоник фи 900 класа 3 фолије ком 2    

44.16 квадрат 600х600 класа 1 фолије ком 2    

44.17 квадрат 600х600 класа 2 фолије ком 2    

44.18 квадрат 600х600 класа 3 фолије ком 2    

44.19 квадрат 900х900 класа 1 фолије ком 2    

44.20 квадрат 900х900 класа 2 фолије ком 2    

44.21 квадрат 900х900 класа 3 фолије ком 2    

44.22 квадрат 500х500 класа 1 фолије ком 2    

44.23 квадрат 500х500 класа 2 фолије ком 2    

44.24 квадрат 500х500 класа 3 фолије ком 2    
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44.25 правоугаоник 600х800 класа 1 фолије ком 2    

44.26 правоугаоник 600х800 класа 2 фолије ком 2    

44.27 правоугаоник 600х800 класа 3 фолије ком 2    

44.28 правоугаоник 600х900 класа 1 фолије ком 2    

44.29 правоугаоник 600х900 класа 2 фолије ком 2    

44.30 правоугаоник 600х900 класа 3 фолије ком 2    

44.31 правоугаоник 600х300 класа 1 фолије ком 2    

44.32 правоугаоник 600х300 класа 2 фолије ком 2    

44.33 правоугаоник 600х300 класа 3 фолије ком 2    

44.34 правоугаоник 600х150 класа 1 фолије ком 2    

44.35 правоугаоник 600х150 класа 2 фолије ком 2    

44.36 правоугаоник 600х150 класа 3 фолије ком 2    

44.37 правоугаоник 900х450 класа 1 фолије ком 2    

44.38 правоугаоник 900х450 класа 2 фолије ком 2    

44.39 правоугаоник 900х450 класа 3 фолије ком 2    

44.40 правоугаоник 900х1350 класа 1 фолије ком 2    

44.41 правоугаоник 900х1350 класа 2 фолије ком 2    

44.42 правоугаоник 900х1350 класа 3 фолије ком 2    

44.43 троугао 900х900х900 класа 1 фолије ком 2    

44.44 троугао 900х900х900 класа 2 фолије ком 2    

44.45 троугао 900х900х900 класа 3 фолије ком 2    

44.46 правугаоник 1000х600 класа 1 фолије ком 2    

44.47 правугаоник 1000х600  класа 2 фолије ком 2    

44.48 правугаоник 1000х600  класа 3 фолије ком 2    

44.49 
други саобраћајни знаци -стандардни и нестандардни, 
обрачун по м2 – за класа 1 фолије 

м2 1 
   

44.50 
други саобраћајни знаци -стандардни и нестандардни, 
обрачун по м2 – класа 2 фолије 

м2 1 
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44.51 
други саобраћајни знаци -стандардни и нестандардни, 
обрачун по м2 – класа 3 фолије 

м2 
1 
 

   

45. 

Табле за вођење саобраћаја и нестандардне табле 
П=AxB У цену м2 табле за вођење саобраћаја урачунати 
и израду техничке документације  /минимално 3 
примерка/ изрђена у складу са Законом, и оверену од 
стране овлшћеног пројектанта, која у себи садржи 
распоред слова и симбола на табли за вођење 
саобраћаја, изглед табле за вођење саобраћаја, статички 
прорачун  за оптималан број стубова, величину и дубину 
темеља за стубове и њихов распоред у односу на 
величину табле. 

м2 
3 
 

   

46 
Саобраћајни знакови - У цену је урачуната набака, 
транспорт и испорука на локацији. 

  
   

46.1 круг фи 600 класа 1 фолије ком 30    

46.2 круг фи 600 класа 2 фолије ком 30    

46.3 круг фи 600 класа 3 фолије ком 5    

46.4 круг фи 900 класа 1 фолије ком 5    

46.5 круг фи 900 класа 2 фолије ком 5    

46.6 круг фи 900 класа 3 фолије ком 5    

46.7 осмоугаоник фи 400 класа 2 фолије ком 5    

46.8 осмоугаоник фи 400 класа 3 фолије ком 5    

46.9 осмоугаоник фи 600 класа 2 фолије ком 15    

46.10 осмоугаоник фи 600 класа 3 фолије ком 5    

46.11 осмоугаоник фи 900 класа 2 фолије ком 2    

46.12 осмоугаоник фи 900 класа 3 фолије ком 1    

46.13 квадрат 600х600 класа 1 фолије ком 30    

46.14 квадрат 600х600 класа 2 фолије ком 25    

46.15 квадрат 600х600 класа 3 фолије ком 5    

46.16 квадрат 900х900 класа 1 фолије ком 5    
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46.17 квадрат 900х900 класа 2 фолије ком 5    

46.18 квадрат 900х900 класа 3 фолије ком 5    

46.19 квадрат 500х500 класа 1 фолије ком 5    

46.20 квадрат 500х500 класа 2 фолије ком 5    

46.21 квадрат 500х500 класа 3 фолије ком 5    

46.22 правоугаоник 600х800 класа 1 фолије ком 5    

46.23 правоугаоник 600х800 класа 2 фолије ком 5    

46.24 правоугаоник 600х800 класа 3 фолије ком 5    

46.25 правоугаоник 600х900 класа 1 фолије ком 5    

46.26 правоугаоник 600х900 класа 2 фолије ком 5    

46.27 правоугаоник 600х900 класа 3 фолије ком 5    

46.28 правоугаоник 600х300 класа 1 фолије ком 5    

46.29 правоугаоник 600х300 класа 2 фолије ком 5    

46.30 правоугаоник 600х300 класа 3 фолије ком 5    

46.31 правоугаоник 600х150 класа 1 фолије ком 5    

46.32 правоугаоник 600х150 класа 2 фолије ком 5    

46.33 правоугаоник 600х150 класа 3 фолије ком 5    

46.34 правоугаоник 900х450 класа 1 фолије ком 15    

46.35 правоугаоник 900х450 класа 2 фолије ком 15    

46.36 правоугаоник 900х450 класа 3 фолије ком 5    

46.37 правоугаоник 900х1350 класа 1 фолије ком 2    

46.38 правоугаоник 900х1350 класа 2 фолије ком 2    

46.39 правоугаоник 900х1350 класа 3 фолије ком 2    

46.40 троугао 900х900х900 класа 1 фолије ком 20    

46.41 троугао 900х900х900 класа 2 фолије ком 20    

46.42 троугао 900х900х900 класа 3 фолије ком 2    

46.43 други саобраћајни знаци -стандардни и нестандардни, м2 20    
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обрачун по м2 – за класау 1 фолије 

46.44 
други саобраћајни знаци -стандардни и нестандардни, 
обрачун по м2 – класа 2 фолије 

м2 25 
   

46.45 
други саобраћајни знаци -стандардни и нестандардни, 
обрачун по м2 – класа 3 фолије 

м2 5 
   

47 
Обележавање неиспрекидане  линије /разделне, ивичне и 
паркинг места/путном бојом  

   
   

47.1 d=10 цм- белом м1 125    

47.2 d=12 цм- белом м1 10500    

47.3 d=15 цм- белом м1 150    

47.4 d=10 цм - паркинг место- белом м1 450    

47.5 d=10 цм- жутом м1 20    

47.6 d=12 цм жутом м1 10    

47.7 d=15 цм жутом м1 10    

47.8 
d=10 цм - паркинг место забрана зустављања и 
паркирања на тротоару или коловозу жутом 

м1 300 
   

48 
Обележавање  испрекидане линије /обична, линија 
упозорења, кратка/ 10 цм- бела  

  
   

48.1 Тип 1 растер 1/1,3/3  м1 75    

48.2 Тип 2 растер 3/6, 5/10, 6/12 м1 25    

49 
Обележавање  испрекидане линије/обична, линија 
упозорења, кратка/ 12 цм- бела  

  
   

49.1 Тип 1 растер 1/1,3/3, 5/5,  м1 12400    

49.1 Тип 2 растер 3/6, 5/10, 6/12 м1 2700    

50 
Обележавање  испрекидане линије/обична, линија 
упозорења, кратка/ 15 цм- бела  

  
   

50.1 Тип 1 растер 1/1,3/3, 5/5,  м1 50    

50.2 Тип 2 растер 3/6, 5/10, 6/12 м1 50    

51 
Обележавање  испрекидане линије/обична, линија 
упозорења, кратка/ 15 цм- бела  
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51.1 Тип 1 растер 1/1,3/3, 5/5,  м1 50    

51.2 Тип 2 растер 3/6, 5/10, 6/12 м1 50    

52 
Обележавање  испрекидане линије/обична, линија 
упозорења, кратка/ 12 цм-жута  

  
   

52.1 Тип 1 растер 1/1,3/3, 5/5,  м1 15    

52.2 Тип 2 растер 3/6, 5/10, 6/12 м1 15    

53 
Обележавање  испрекидане линије/обична, линија 
упозорења, кратка/ 15 цм- жута 

  
   

53.1 Тип 1 растер 1/1,3/3, 5/5,  м1 15    

53.2 Тип 2 растер 3/6, 5/10, 6/12 м1 15    

54 
Обележавање  испрекидане линије/обична, линија 
упозорења, кратка/ 15 цм- жута 

  
   

54.1 Тип 1 растер 1/1,3/3, 5/5,  м1 15    

54.2 Тип 2 растер 3/6, 5/10, 6/12 м1 15    

55 Обележавање стрелице за вођење саобраћаја L=5 м      

55.1 једнокраке стрелице ком 20    

55.2 двокраке стрелице ком 20    

55.3 трокраке стрелице ком 20    

56 
Натпис на коловозу. Цена се односи на комплетан натпис 
који се фарба 

  
   

56.1 ШКОЛА- бела м2 75    

56.2 СТОП/STOP - бела м2 20    

56.3 БУС стајалиште комплет жуто м2 15    

56.4 ТАХИ - жута боја м2 27    

54.5 инвалид - - жута боја м2 5    

56.5 деца на путу м2 5    

56.7 ограничење брзине м2 5    

56.8 бициклистичка стаза м2 5    

56.9 стрелице за бициклистичке стазе  м2 5    



 
Редовно одржавање саобраћајне сигнализације 

 

Страна 62 од 70 

 

56.10 "R"- бела м2 5    

56.11 "R"-жута м2 5    

56.12 пешачки прелаз м2 2150    

56.13 зауставна линија и бициклистичка коцка м2 85    

56.14 неиспрекидана зауставна линија м2 470    

56.15 испрекидана зауставна линија м2 5    

56.16 бициклистичка коцка  м2 5    

56.17 регулационо острво пуне површине м2 25    

56.18 шрафирана бела поља за усмеравања саобраћаја м2 25    

56.19 

друге ознаке и облике (за све позиције које нису 
обухваћене у претходним табелама, обрачун ће се 
сводити на м2 офарбане површине, да ли да се ради о 
линијама, фигурама, облицима) – бела боја. 

м2 30 

   

56.20 

друге ознаке и облике (за све позиције које нису 
обухваћене у претходним табелама, обрачун ће се 
сводити на м2 офарбане површине, да ли да се ради о 
линијама, фигурама, облицима) – жута боја. 

м2 30 

   

57. 

Набавка и уградња рефлектујућих зрнаца - перле у смешу 
за фарбање путева. У случају потребе за додатном 
количином перле у смеши за фарбање путева, по 
посебном налогу  ће се додавати у смешу. Обрачун по 
утрошеном кг. 

кг 30 

   

58 

Вибрационе траке У цену је урачуната набавка 
вибрационих трака, одлазак на локацију, размеравање и 
означавање положаја на коловозу, чишћење површине 
коловоза, уградња, рад и употреба специјализованих 
алата, рад радника на уградњи, обезбеђење радилишта, 
превоз радника, машина и материјала на локацију која се 
обележава, застоја радника и машима. Обрачун по м`. 

м1 91 
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59 

Обележавање ХСС хладном пластиком. Примена хладне 
пластике ће се вршити искључиво по писменом налогу. 
Понуђач радова је дужан да поседује одговарајућу 
механизацију и опрему за могућност аплицирања хладне 
пластике, коју ће приказати приликом конкурса. Примена 
хладне пластике мора да одговара свим нормативима и 
стандардима. Обрачун по м2 офарбане површине. 

м2 20 

   

60 

Светлосни маркери У цену је урачуната набавка маркера, 
одлазак на локацију, размеравање и означавање 
положаја на коловозу, чишћење површине коловоза, 
уградња, рад и употреба специјализованих алата, рад 
радника на уградњи, обезбеђење радилишта, превоз 
радника, машина и материјала на локацију која се 
обележава, застоја радника и машима. Обрачун по ком. 

ком 20 

   

61 

Брисање хоризонталних ознака на коловозу У цену је 
урачунат одлазак на локацију, превоз радника, машина и 
материјала на локацију која се демаркира, застој радника 
и машима. Обрачун по м2. 

  

   

61.1 демаркирање машинским путем м2 25    

61.2 демаркирање префарбавањем сивом путном бојом м2 25    

62 
Размеравање и тачкање коловоза за потребе 
обележавања хор. сигнализације 

  
   

62.1 за ХСС којом се обрачун врши по м1  м1 100    

62.2. за ХСС којом се обрачун врши по м2 м2 10    

 УКУПНО 1: 
  

 
   
   



 
Редовно одржавање саобраћајне сигнализације 

 

Страна 64 од 70 

 

 
Табела 2 - Саобраћајна опрема 

рб Опис јм кол. 
јед. цена 

/дин/ 

Укупно без 
ПДВ-а 
/дин/ 

Укупно са 
ПДВ-ом 

/дин/ 

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 1 
   

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 1 
   

3 
Набавка транспорт и монтажа акумулатора типа СПБ 
12-55 12 В Обрачун по комаду монтираном, спојеном и 
пуштеном у рад ДЦ, 55Ах 

ком 1 
   

4 
Набавка транспорт и монтажа акумулатора типа СПБ 
12-55 12 В ДЦ, 40Ах Обрачун по комаду монтираном, 
спојеном и пуштеном у рад 

ком 1 
   

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 1 

   

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 1 

   

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 1 
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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 1 

   

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 1 

   

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 1 

   

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

ком 1 
   

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

м 1 
   

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 1    

13.2 ограда тип Б до 0,4 м ком 1    

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.  

   

15 Пуњач за акумулатор за мобилни семафор ком 1    
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16 
Акумулатор за мобилни семафор, напона 12 V, 
капацитета минимум 95Ah 

ком 1 
   

17 
Испoрукa и мoнтaжa сeмaфoрскoг КOНЗOЛНOГ стубa 
фарбаног, прeмa дeтaљимa из грaфичкoг дeлa прojeктнe 
дoкумeнтaциje,. Обрачун по комаду уграђеног стуба. 

ком 1 
   

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 1 

   

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 1 

   

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. Изглед 
дат на слици у делу 3. конкурсне документације. 

ком 1 

   

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 ПЕ-РА 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 

ком 1 
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IP54. У орман се испоручује и монтира следећа опрема: 
Регулатор пуњења типа FOX 300 10A 12/24V DC. 
Акумулатор типа SPB 12-80, 12V DC, 80Ah за соларне 
системеСитан,  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 1 
   

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 1    

23.2. Траса напајања од 15 до 30м. ком 1    

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 1 
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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 следећим 
карактеристикама:Димензије: 850x850 ммПиктограми:  
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. 

ком 1 

   

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. 1 

   

27 

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

компл. 1 

   

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: 
1250x750 мм Пиктограми:  ограничење брзине 30 км/х. 
деца на путу, текстуална порука, знак је за више режима 
рада. Алуминијумско кућиште напајање солароми друге 
карактеристике које су наведене на сајту.Обрачун по 
комаду монтираном, спојеном на разводни орман и 
пуштеном у рад. 

ком 1 

   

 УКУПНО 2:      
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 

Рб Опис Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом 

1 Саобраћјна сигнализација  
 

 

2 Саобраћајна опрема  
 

 

 У К У П Н О 
/1+2/ 

 
 

 

 

Датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 

   
   

 
 

Количине наведене у понуди су планиране у оријентационом износу. Наручилац задржава право да набави већу или мању 
количину од планиране као и да одустане од дела набавке. 
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора утврдиће се применом јединичних цена из усвојене понуде, на основу 
стварно испоручене количине, тако да укупна вредност испоручених добара на годишњем нивоу не прелази износ 
уговорене вредности за ову јавну набавку.  
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Обавезан изглед Ситуације 
 
МЕМОРАНДУМ ПРЕДУЗЕЋА 
(НАЗИВ, АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ, Е-МАИЛ, ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ, РЕГИСТРАЦИЈА У АПР И СЛ) 
Број Уговора: (Наручиоц/Инвеститор) од датума 
Број Уговора: (Извођач) од датума 
Назив Уговора: Назив из јавне набавке 
Вредност Уговора: Вредност Уговора у РСД 
Место издавања: ххххххх 
Датум издавања: ххххххх 
Рок плаћања: ххххх  
Број Налога : (Број налога Наручиоца и Датум) 
Број Налога ... : (Број налога Наручиоца и Датум) 

Општина Бачка Паланка 
21400, Бачка Паланка 

 

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА број х или ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 
 

рб Позиција Пореска основица 
Износ 
ПДВ-а 

УКУПНО са ПДВ-ом 

1 
Укупно уговорена вредност 
радова 

(вредност нето из 
Уговора) 

(ПДВ) (УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

2 

Укупна вредност изведених 
радова  - (вредност изведених 
радова/услуга са последњом 
(овом) ситуацијом) 

(вредност нето) (ПДВ) (УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

3 
Обрачунати радови по 
претходним ситуацијама 

(вредност нето) 
(ПДВ) 

(УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

4 
Радови изведени по овој 
ситуацији 

(вредност нето) 
(ПДВ) 

(УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

5 Укупно уплаћен аванс (вредност нето) (ПДВ) (УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

6 
Одбијен аванс по претходним 
ситуацијама 

(вредност нето) 
(ПДВ) 

(УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

7 Одбијен аванс по овој ситуацији (вредност нето) (ПДВ) (УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

8 Остало за наплату (4-7) (вредност нето) (ПДВ) (УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

Словима:ххххххххххххххххххххххххххххххх 
Рок за рекламацију: ххххх дана 
Напомена: _____________________________________________ 
  

 
   

МП 

Одговорни извођач 
(радова/услуга/испоручивања добара, 

(лице задужено за реализацију 
наведено у уговору) 

 

МП 

За извођача 
(лице овлашћено за потписивањиз 

Уговора) 

     

МП 
Надзорни орган – 

ЈП „Стандард“ 
 

МП 
За ЈП "Стандард"  

     
    

 МП Општина Бачка Паланка  
Напомена: 

1. Саставни део  ситуације  је Обрачун изведених радова по позицијама и ценама из 
Понуде који оверавају Одговорни извођач и Надзорни орган, хронолошки сложене за 
све радове закључно са задњом ситуацијом. 

2. Свака ситуација садржи Обрачун за радове изведене пре и нову радове. 

 

 


