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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 404-288/2019-VIII и Решења о образовању комисије 
за јавну набавку 02-278/2019-VIII, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ 

ЈН бр. 404-288/2019-VIII 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4.  

III Техничка документација и планови  8.  
 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

9.  

V Критеријуми за доделу уговора         14. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 15.  

VII Модел уговора 35. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 38. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-288/2019-VIII су радови – СЕМАФОР У 
ТЕЛЕЧКОЈ. 
 
 
Ознака из Општег речника набавке: 
ОРН: 45316212 инсталација семафора 
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА 
Пројектни задатак 
 
за изградњу семафора у Телечкој 
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ: 
 
1.1 Објекат:  Светлосна сигнализација на пешачком прелазу на државном путу IIА 
реда, број 106 на стационажи 7+990.80, 
 у улици Киш Ференца код Основне школе у Телечкој, 
на к.п 1659 и 1693 К.О. Телечка  
 
1.2 Инвеститор: Град Сомбор 
                           Трг Цара Уроша бр.1 
                           Сомбор 
 
1.3 Врста пројекта: ПГД-Пројекат за грађевинску дозволу 
  
2.ТЕХНИЧКИ ОПИС И ЗАХТЕВИ ИНВЕСТИТОРА: 
  
Саобраћајна сигнализација 
 
Пројекат за грађевинску дозволу постављања светлосне сигнализације на пешачком 
прелазу на државном путу IIА реда, бр.106, у улици Киш Ференца код основне школе 
у Телечкој, државни пут IIА реда бр. 106 на стационажи 7+990.80, катастарске 
парцеле 1659 и 1693 к.о. Телечка има за циљ да омогући безбедан прелаз пешака 
преко коловоза.  
 
Предмет пројекта је увођење светлосне сигнализације на пешачком прелазу на 
државном путу код школе у Телечкој. 
 
На постојећој локацији пешачки и бициклистички прелази су тренутно обележени 
хоризонталном сигнализацијом. Због повећане фрекветности прелаза, релативне 
аутобуских стајалишта, средње школе, дечијег вртића, игралишта и цркве, као и због 
отварања нових могућности за саобраћај моторних возила у раскрсници, остварена 
је потреба за безбеднијим регулисањем саобраћаја у виду постављања семафора. 
 
Постојећи пешачки прелаз је тренутно обележен хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом. Због безбедности пешака (пре свега деце школског узраста) 
потребно је постојећи пешачки прелаз семафоризовати, тј. регулисати светлосном 
саобраћајном сигнализацијом.  
 
Овај пројекат за грађевинску дозволу је рађен на основу пројектног задатка добијеног 
од Града Сомбора „Савет за безбедност саобраћаја Града Сомбора“, Сомбор као 
Инвеститора, Локацијских услова издатих од Аутономне Покрајине Војводине, Града 
Сомбора, Градске управе, Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
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грађевинарство, бр: 353-491/2018-V, од 15.01.2019, Пројектних услова издатих од ЈКП 
“Простор” Сомбор, Град Сомбор, Градска управа, Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство, бр: 18/2019, од 10.01.2019, ЈП “Путеви 
Србије” Београд, бр: 
LJNP 203, од 28.12.2018, “Телеком Србија” Предузеће за телекомуникације а.д., IЈ 
Сомбор, бр: 202771/3-2017, од 12.06.2017 и бр: 508432/2-2018, од 26.11.2018, 
Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове “Градске 
управе Града Сомбор”, Сомбор, бр: 352-4/2018/73-XVI, од 26.11.2018, “ЕПС 
Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак “Електродистрибуција Сомбор”, Сомбор, бр: 
8А 1.1.0.-D.07.07.-342840-18, од 28.11.2018, и бр: 8А 1.1.0.-D.07.07.-342602/1, од 
29.11.2018, ЈКП “Водоканал” Сомбор, бр: 04-11/106-2018, од 04.12.2018, ЈП 
“Србијагас” Нови Сад, бр: 0701/2238, од 01.06.2017 и информација о локацији, 
снимљеног постојећег стања, важећих Закона, прописа и стандарда предвиђених за 
ову врсту 
техничке документације и договора са представником Инвеститора. 
 
За пројектовање светлосне саобраћајне сигнализације на предметном пешачком 
прелазу коришћена је постојећа ситуациона основа. 
 
На прилазу пешачком прелазу, у пројекту је предвиђено и постављање временских 
дисплеја који треба да прикажу време до реализације. 
Режим саобраћаја који је дефинисан на основу постојећег грађевинског решења је 
задржан у целости. 
 
Циљ овог пројекта је да се предметни пешачки прелаз у потпуности функционално 
опреми светлосном сигнализацијом, пешачким тастерима (пешачким детекторима) и 
тиме омогући безбедан прелаз пешака преко коловоза. 
 
Светлосна саобраћајна сигнализација-електроинсталација 
 
ОПШТЕ 
Овом техничком документацијом су обрађени радови за постављање светлосне 
сигнализације – семафора, на пешачком прелазу на Државном путу IIА реда број 106 
(на раскрсници улице Киш Ференца и Трга ослобођења, код основне школе) у 
Телечкој, на кат. парц. бр. 1659 и 1693 К.О. Телечка. 
Семафорска сигнализација на предметној раскрсници је потпуно нова.  
Предметна техничка документација обрађује електроенергетску инсталацију 
светлосне сигнализације – семафора после ормана мерног места (ОММ), чија 
изградња је у надлежности ЕПС Дистрибуције, а све у складу са условима за 
Пројектовање и прикључење издатим од ЕПС Дистрибуција, бр. 8А.1.1.0.-D-07.07.-
342840-18, од 28.11.2018. (ROP-SОМ-14244-LOC-2/2018)  
 
ТРАСА НН КАБЛОВСКОГ ВОДА 
Прикључење командног уређаја светлосне сигнализације (семафорски уређај) на 
дистрибутивну електричну мрежу ће се извршити према условима за Пројектовање и 
прикључење издатим од ЕПС Дистрибуција, бр. 8А.1.1.0.-D-07.07.-342840-18, од 
28.11.2018. (ROP-SОМ -14244-LOC-2/2018). Место прикључења је орман мерног 
места (ОММ), постављен на гвоздено решеткастом стубу (GR стуб) мешовитог вода у 
улици Киш Ференца (који чини извод из МБТС „М. Тита“ – Ш:537).  
Непосредно поред ормана мерног места (ОММ),  предвиђен је помоћно кабловско 
окно (шахт) и окно семафорског уређаја. 
Прикључење ормана мерног места (ОММ) ће извршити ЕПС Дистрибуција, каблом 
типа PP00-А 4x25мм2 (од проводника NN мреже – до ормана мерног места ОММ). 
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Орман мерног места такође поставља ЕПС Дистрибуција на GR стуб, који је у 
непосредној близини командног уређаја. 
 
НИСКОНАПОНСКА ОПРЕМА 
Орман мерног места  (ОММ) и командни уређај. 
 
Командни уређај (семафорски уређај) је предвиђен да се постави на зеленој 
површини на раскрсници улице Киш Ференца и Трга ослобођења, код основне школе 
у Телечкој, према Идејном решењу и Локацијским условима бр. ROP-SОМ-14244-
LOC-2/2018. 
Орман мерног места (ОММ) ће бити изведен према условима ЕПС Дистрибуције, која 
ће га изградити на GR стубу, који се налази на предметној раскрсници, непосредно 
поред пешачког прелаза и командног уређаја.  
Орман мерног места (ОММ) типа PОММ-1 је опремљен мерним уређајем, 
једнополним аутоматским осигорачем (16А) и прикључним стезаљкама. 
 
Командни семафорски уређај (KU) је предвиђен да се постави на сопствени бетонски 
темељ, непосредно поред ревизионог шахта командног уређаја. Према условима за 
пројектовање и прикључење издатим од ЕПС Дистрибуција, применити заштиту од 
индиректног напона додира аутоматским искључењем напајања према ТТ разводном 
систему (заштитно уземљење са појединачним уземљивачем). 
Прилоком извођења радова посебно водити рачуна о изједначењу потенцијала, 
односно све металне делове нисконапонске опреме међусобно повезати на заштитно 
уземљење (метални ормани, стубови и друге веће металне површине). 
Израда заштитног уземљења је предвиђена полагањем Fe/Zn траке дуж трасе 
кабловске канализације у земљани ров или у земљу приликом подбушивања (са 
спољашње стране PVC цеви). Као додатно уземљење предвиђено је постављање и 
типске уземљивачке сонде унутар ревизионог шахта командног уређаја. 
 
Командни  микропроцесорски уређај мора бити опремљен са  довољним бројем 
пешачких и возачких група. 
 
Кабловска канализација 
 
Везе између семафорских стубова се изводе кроз коруговане цеви ɸ110мм положене 
испод бетонско/асфалтних и зелених површина. Радове на кабловској канализацији 
извести уз сарадњу са осталим власницим поџемних инсталација: 
телекомуникационим инсталацијама, инсталацијама атмосферске канализације, 
инсталацијама водовода и канализације, инсталацијама гаса и електричном 
инсталацијом, све према Локацијским условима и условима за пројектовање и 
прикључење издатим од јавних и јавно комуналних организација датих у прилогу овог 
пројекта. 
ПОСЕБНО ОБРАТИТИ ПАЖЊУ НА РАДОВЕ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ 
ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ГДЕ СУ ПОСТАВЉЕНИ ПРИМАРНИ И 
ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТТ КАБЛОВИ, КАО И ПРАЗНЕ ПЕ ЦЕВИ.  
ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ТАКОЂЕ ОБРАТИТИ ПАЖЊУ НА РАДОВЕ У 
БЛИЗИНИ ИНСТАЛАЦИЈА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА И ВОДОВОДА. 
Кабловска канализација (заштитне цеви) и уземљивачка трака се постављају према 
условима ЈП „Путеви Срније“ (бр. FM 720.05-1) а у зависности од места полагања на 
различите начине: 
- Заштитна цев и уземљивачка трака се испод коловоза постављају искључиво 
механичким подбушивањем трупа пута (није дозвољено раскопавање државног 
пута). Темељне јаме за подбушивање морају бити удаљене најмање на ивицу 
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земљаног појаса, односно 3 м од крајње тачке попречног профила. Пројектована 
дубина заштитне цеви мора бити минимално 1,5м од коте коловозне конструкције, 
односно 1,2 м испод дна јарка (канала). 
- Заштитне цеви и уземљивачка трака се испод тротоара постављају у ископан 
ров на дубини 0,9м од горње коте терена. Након полагања PVC цеви и уземљивачке 
траке ровови у тротоару се затрпавју песком и у горњем слоју туцаником.      
- Заштитне цеви и уземљивачка трака у зеленој површини се постављају у 
претходно ископан земљани ров дубине 0,9м, а испод јарка (канала), минимум 1,2м 
од дна канала. Након полагања цеви и траке, ров се затрпава уситњеном земљом. 
 
Ископ у већем делу трасе (у близини других инсталација) се мора радити ручно због 
конфигурације терена и због великог броја инсталација, а затрпавање мора бити у 
слојевима од по 20 цм уз набијање. Поред кабловске канализације у исти ров се 
полаже и уземљивачка трака полагањем насатнице, "на кант". На овај начин се 
постиже уземљавање свих семафорских стубова и “PE“ вода електричне 
инсталације.  
Приликом одређивања микро локације командног уређаја, шахтова и темеља 
стубова, такође водити рачуна о положају и удаљености од других инсталација, а све 
према издатим Локацијским условима и условима власника инсталација. 
Пре почетка ископа извршити ископ потребног броја пробних шлицева како би се 
установила сигурна траса према условима других власника поџемних инсталација. 
 
 На посебном цртежу дат је катастар подземних инсталација са пројектованом 
трасом семафорске канализације. 
 
Кабловски развод 
 
Каблови се полажу кроз претходно положену кабловску канализацију и то од 
семофорског уређаја па до сваког стуба. На местима скретања трасе, као и рачвања 
кабловске канализације се предвиђају шахтови како би се накнадно могла обавити 
интервенција. У шахтовима оставити резерву у виду једне „шлинге“. 
 
Каблови  (означени са К) повезују командни уређај са два стуба у правцу. Систем 
повезивања је “улаз-излаз“ што се види у оквиру графичких прилога – Електро део. 
У шахтовима оставити резерву кабла од 2м, због могуће касније интервенције. 
Сви одабрани каблови су бакарни типа PP00 24 x 1,5мм2 (Cu). 
Напојни кабел од ормана мерног места (ОММ) до командног уређаја (KU) се такође 
полаже делом у земљани ров и делом кроз кабловску канализацију и кабловско окно 
(шахт бр. 1). Кабел за напајање командног уређаја је типа PP00 4x10мм2 (PP00 
2x10мм2). 
У сваком кабловском окну каблове посебно обележити пластифицираним натписним 
плочицама, а посебно напојни кабел на којем МОРА БИТИ НАЗНАЧЕНО ДА ЈЕ РЕЧ О 
НАПОЈНОМ КАБЛУ. 
 
Заштите 
Сваки семафорски стуб се уземљује бакарним ужетом везаним уз помоћ укрсног 
комада трака-уже за уземљивачку траку Fe/Zn 25x4мм. Вредност отпора уземљења  

треба да буде <20Ω. Вредност отпора уземљивача је потребно након изведених 

радова утврдити мерењем и издавањем  АТЕСТ-а. 

Траку Fe/Zn 25x4мм такође поставити целом трасом кабловске канализације (уз цеви 
кроз које пролазе каблови). Уземљивачка трака се поставља тако да улази кроз 
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бетонски зид шахта. У циљу мањег отпора уземљења, новоположену Fe/Zn траку 
повезати и на уземљивачку типску сонду која се поставља у шахту командног 
семафорског уређаја. 
 
Заштита од индиректног напона додира је предвиђена у ТТ систему према условима 
Електродистрибуције. У орман семафорског уређаја се поставља струјна заштитна 
склопка 25/0,3А;2р. 
Крајњи потрошачи се уземљују путем треће жиле жуто – зелене боје. 
 
КАБЛОВСКА ОКНА (ШАХТОВИ) 
Кабловска окна се по правилу постављају на следећим местима: 
на променама правца или нивелете трасе кабловске канализације, 
на местима гранања кабловске канализације и 
на правцима деоницама кабловске канализације дужим од 20 метара. 
 
Кабловско окно се по правилу изводи у зеленој површини, у тротоару, а ако нема 
друге могућности и у коловозу улице.  
Величина кабловског окна зависи од броја каблова, услова рада у окну, дозвољеног 
полупречника савијања каблова и слично. Дубина окна може да буде и већа зависно 
од месних услова, али се не препоручује да пређе 4 метра. Минимални улазни отвор, 
прекривен поклопцем од ливеног гвожђа, треба да износи 600x600мм или Ø600мм, и 
заузима средишњи део у горњој плочи окна.  
Зидови окна се раде од бетона. Уколико дубина окна прелази стандардну дубину и 
онемогућава безбедан силазак, потребно је предвидети узенгије од бетонског челика 
које се постављају на међусобном растојању од 30cм. 
Одводњавање окна не мора да се посебно проводи. Дно кабловског окна  (шахта) се 
не бетонира и оно је минимално за 10cм спуштеније од најниже уводноце за кабел 
ради остваривања упијајуће површине. 
По завршетку радова шахт поклопац се утврђује имбус вијком ради онемогућавања 
отуђивања. 
 
При изградњи кабловске канализацијe, окана и темеља стубова и уређаја, водити 
рачуна о њиховој позицији у односу на постојеће инсталације у непосредној близини. 
Микро локацију одредити на лицу места са надзорним органом Инвеститора и 
представником власника инсталација које се налазе у непосредној близини. 
   
 Саставни део конкурсне документације је и ПГД- Пројекат за грађевинску дозволу 
број  573/0 од априла 2019.године обрађивача „МХМ ПРОЈЕКТ“ 
                      Датум                    Понуђач 

     
_____________________________   ________________________________ 

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 2. 

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

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
 
 
 
 
 
Доказ: Табела Референц листа 
(Образац 7.). са уписаним 
извршеним радовима, Уговори- 
копије, о извршеним радовима који 
су уписани у рефернц листу и 
Потврде Наручиоца о извршеним 
радовима. (Образац 8.). 
 
 
 
 
Доказ: 
За наведену опрему треба 
доставити доказ о власништву- 
инвентарска  листа или уговор о 
купопродаји, или рачун, или или 
уговор о лизингу, закупу, са роком не 
краћим  од  уговореног рока. За 
возила којa се региструју доставити 
копију саобраћајне дозволе. 
 
 
 
 
 
Доказ: 
 
 

- Изјава о кључном особљу 
 

 
 
 

 
- 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
 

 
Да понуђач има неопходан 
пословни капацитет за ову јавну 
набавку, што подразумева да је 
понуђач извршио предметне радове  
у минималном износу од 
5.000.000,00 динара за последњих 5 
обрачунских година (2014, 2015, 
2016, 2017,2018). 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
 Сервисно возило за 

одржавање минимално 1 
 Ауто-корпа за рад на висини 

минимално 1 
 Теретно возило до 3.5 тоне  

минимално 1 
 

 
 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

 
 Лице са важећом лиценцом 

одговорног извођача радова 
саобраћајане сигнализације  
( лиценца бр. 470 или 870) 
минимално 1  

 Лица са важећом лиценцом 
одговорног извођача радова 
за електро инсталације 
( лиценца бр. 450 или 850) 
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минимално 1  
 Лица без лиценце која су 

оспособљена за извођење 
радова на пословима 
светлосне саобраћајне 
сигнализације – КВ 
електричар  
минимално 4   

 Лица без лиценце која су 
оспособљена за извођење 
радова на пословима 
светлосне саобраћајне 
сигнализације -
неквалификовани радник 
минимално 2 

 
 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 2, 3. и 4 понуђач доказује достављањем доказа наведених у 
табеларном приказу 

   
    
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача. 
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача. 
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 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 

којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће 
бити дужан да достави: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
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се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова 
под редним бројем 2, 3. и 4 понуђач доказује достављањем 
доказа наведених у табеларном приказу 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води 
Агенција за привредне регистре не достављају доказе о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно 
чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, и то: 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су 
регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре - www. 
apr.gov.rs 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
 
 
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
1. Критеријум за доделу уговора:  

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је доставио референце 
са већим вредностима уговора (збир свих приложених уговора из референц 
листе). 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену исти збир референтних уговора. Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, 
(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6). 

7) Образац  - Референц листа(Образац 7); 
8) Образац  - Потврде о извршеним радовима(Образац 8); 
9) Образац  - Изјава о кључном особљу (Образац 9). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________за јавну набавку. бр. 404-
288/2019-VIII – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора  

 

Законски заступник (име и презиме 
свих законских заступника) 
 

 

Правно лице је разврстано као 
(микро, мало, средње или велико) 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача 
 

ДА                        НЕ 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

  
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: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –набавка радова- 404-288/2019-VIII – 
СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 у законском року од 45 
дана 

 
Рок важења понуде – минимум 60 дана 
 

 

Рок за извођење радова - максимално 60 
дана 
 

 

 
Гарантни рок – минимални рок за извршене 
радове је 2 године 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 
 

_____________________________   ________________________________ 
 
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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити и  потписати образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
- Семафор у Телечкој –  

ЈН 404-288/2019-VIII 
TABELA  I 

Broj 
poz. 

OPIS 
POZICIJE 

Jed. 
KOLIČINA 

Jedinična UKUPNO 

mere cena 
[Din.] [Din.] 

1 SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI         
1.1 Znakovi opasnosti         

  I-20 (90cm), klasa 1 kom 1   
  I-20 (90cm), klasa 2 kom 2   

1.2 Postavljanje saobraćajnih 
znakova na stubove nosače       

  Montaža saobraćajnih znakova do 
5 m2 na nosače kom 3   

    Svega saobraćajnih znakova:  
1.3 Nosači saobraćajnih znakova         

  

Stub nosač saobraćajnog znaka je 
jednostubni cevni izgrađen od 
čelične cevi jednostrukog preseka I 
debljine. Moraju biti zaštićeni od 
korozije postupkom cinkovanja. 
Gornja stana – vrh nosača mora biti 
zaštićen od prodora vode na način 
koji izabere proizvođač. Donja 
strana nosača prečnika 60 mm 
mora imati ankere kojima se 
sprečava zaokretanje znaka. 

       

  Jednostubni cevni nosači Ø60 
dužine 3,6m kom 3   

1.4 Ugradnja nosača saobraćajnih 
znakova       

  

Ugradnja cevnih nosača 
saobraćajnih znakova u betonski 
temelj min. “MB-20”. U cenu 
ugradnje stuba uključena je 
isporuka I doprema materijala za 
izradu temelja do mesta 
postavljanja, postavljanje stuba u 
podlogu sa iskopom I izradom 
temelja (0,027m3/kom). Marka 
betona za temelj je MB 25. 

Kom 3   

  Svega nosača saobraćajnih znakova:  
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Broj 
poz. 

OPIS 
POZICIJE 

Jed. 
KOLIČINA 

Jedinična UKUPNO 

mere cena 
[Din.] [Din.] 

2 OZNAKE NA PUTU         

2.1 

Oznake na putu se izvode belom 
putarskom bojom, sa 
karakteristikama materijala: 
koeficijent retrorefleksije (RL) 
≥200 mcd/m² x lux, koeficijent 
retrorefleksije u vlažnim uslovoma 
(RW) ≥50 mcd/m² x lux, 
koeficijent osvetlјenosti pri 
difuznom osvetlјenju (Qd) ≥130 
mcd/m² x lux, sa karakteristikama 
protiv proklizavanja SRT ≥50. 

        

  Zaustavna linija m2 2.8   
  Pešački prelaz m2 7.5   
  Svega oznake na putu:  

3 OSTALI RADOVI         

  

Uklanjanje, utovar I odvoz 
uklonjenih saobraćajnih znakova sa 
stubovima I temeljima na lokaciju 
koju određuje naručilac, na 
udalјenost do 15 km. 

kom 2   

  Svega ostali radovi:  
    Ukupno I:  

 
TABELA II 

Za izgradnju saobraćajnih površina i Svetlosna signalizacija na pešačkom prelazu na državnom 
putu IIA reda, br.106 na stacionaži 7+990.80, u ulici Kiš Ferenca kod osnovne škole u Telečkoj, na 

k.p. 1659 i 1693 K.O. Telečka 

  
redni 
broj 

OPIS POZICIJE RADOVA Jedinica 
mere 

količin
a 

jedinična 
cena 

UK
UPN

O 
A. SVETLOSNA SIGNALIZACIJA 

1. SPOLЈNA OPREMA         
            
1.1. Komandni mikroprocesorski uređaj opremljen sa 

minimalno 2 vozačke i 1 pešačkih grupa, u skladu sa 
funkcionalnim i tehničkim uslovima koji su dati u 
projektu. kom. 1 
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1.2. Signalni stub (nosač lanterni), cevasti sa višestepenim 
kružnim profilom, toplo cinkovan sa priključnom 
kutijom i poklopcem sa bravom, dimenzionisan za 
brzinu vetra 35m/sec. Uz stub obavezno dostaviti 
uverenje o nosivosti stuba - ATEST. Dimenzije stubova 
i priključne mere treba da budu u skladu sa crtežom u 
prilogu. Sve isporučeno na terenu (ankerima, anker 
vijcima sa zaštitnim PVC poklopcima i dr):         

1.2.1. - standardni ( ravni), kom. 1 
1.2.2. -konzolni sa efektivnim prepustom konzole (dužina 

projekcije na kolovozu) od min 5,0m, visina u skladu 
sa propisima i sa atestom kom. 1 

1.3. Lanterna trostruka, vozačka, sa LED svetlosnim 
izvorom, tipa FUTURIT LED 3 ili odgovarajući, 
kućišta crne boje izrađene od polikarbonata, tipa 
FUTURIT "STANDARD" ili ''FUTURA'' ili 
odgovarajuća, isporuka na terenu.    opšti pojam, Ø 300 
mm kom. 6 

1.4. Lanterna dvostruka pešačka, sa LED svetlosnim 
izvorom, tipa FUTURIT LED 3 ili odgovarajući, 
kućišta crne boje izrađene od polikarbonata, tipa 
FUTURIT "STANDARD" ili ''FUTURA'' ili 
odgovarajuća, isporuka na terenu:              Obračun po 
komadu. Ø210mm kom. 2 

1.5. Brojački displeji za pešačke signale u skladu sa 
funkcionalnim i tehničkim uslovima koji su dati u 
tenderu Ø 300 mm. 
 
U cenu je uračunata isporuka (sva potrebna oprema i 
kablovi), montaža i puštanje u rad kompetne opreme  kom. 2 

 1. UKUPNO SPOLJNA OPREMA:        
2. Montažni radovi, kablovi, sitan materijal         
2.1. Montaža i  programiranje komandnog uređaja. Obračun 

po komadu. kom. 1 
2.2. Obrada signalnih kablova u stubu semafora i 

semaforskom uređaju, skidanje  izolacije, uklemavanje 
u regletu, Obračun po stubu ili uređaju. kom. 3 

2.3. Montaža signalnog stuba, postavljanje stuba na ram, 
isporuka i ugradnja sa isporukom i ugradnjom 
vezivnog materijala, provlačenje kabla u stub i 
pričvršćivanje za stub. Obračun po komadu.         

2.3.1. - standardni (ravni) kom. 1 
2.3.2.  -konzolni kom. 1 
2.4. Montaža vozačke lanterne na ravnom stubu. Komplet 

sa isporukom i polaganjem kablova za vezu lanterne sa 
regletama u stubu, kabel tipa PP 3x1,5mm2. 4x1,5 i 
5x1,5. Obračun po komadu. kom. 4 
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2.5. Montaža vozačke lanterne na konzoli. Komplet sa 
isporukom i polaganjem kablova za vezu lanterne sa 
regletama u stubu, kabel tipa PP 3x1,5mm2. 4x1,5 i 
5x1,5. Obračun po komadu. kom. 2 

2.6. Montaža pešačke lanterne na ravnom stubu. Komplet 
sa isporukom i polaganjem kablova za vezu lanterne sa 
regletama u stubu, kabel tipa PP 3x1,5mm2. 4x1,5 i 
5x1,5. Obračun po komadu. kom. 2 

2.7. Isporuka i polaganje napojnog kabla PP00 4x10mm2 
za napajanje komandnog semaforskog uređaja u već 
položene PVC cevi, komplet sa kabel završetkom, 
strujnim stezaljkama i povezivanjem na oba kraja. 
Obračun po dužnom metru. m. 18 

2.8. Isporuka i ugradnja bakarnog užeta (Cu uže 25mm2) 
prosečne dužine 5m sa kabel papučicom na jednom 
kraju i ukrsnim komadom traka - uže sa olovnim 
umetkom na drugom kraju, za uzemljenje semaforskih 
stubova. Obračun po komadu. kom. 2 

2.9. Isporuka i polaganje Fe/ Zn trake, 25 x 4mm sa 
ukrsnim komadima. Traku položiti u zemljani rov 
ispod kablova ili PVC cevi. Komplet sa čišćenjem 
kontakata, zaštitom od korozije nakon izvođenja veza i  
povezivanjem na sondu za uzemljenje koja se dodatno 
postavlja na dno šahta komandnog uređaja. Obračun po 
dužnom metru. m. 22 

2.10. Isporuka i ugradnja tipske sonde za uzemljenje L=2m 
sa priključnom pločom MGK. Komplet sa isporukom, 
ugradnjom (pobijanjem) u dno šahta komandnog 
uređaja i povezivanje na uzemljivačku traku (FeZn 
25x4mm). kom. 1 

2.11. Isporuka i polaganje u rov upozoravajuće trake 
"Energetski kabel". i mehaničke zaštite za kablove - gal 
štitnik iznad kabela. Iznad kablova i PVC cevi se 
nanosi sloj zemlje od 20cm, nakon čega se postavlja 
upozoravajuća traka. Iznad trake se postavlja sloj 
zemlje ili peska od 30cm, nakon čega se postavlja 
mehanička zaštita GAL štitnik. Obračun po trasi 
kablova i kanalizacije. m. 22 

2.12. Isporuka i provlačenje signalnog kabela PP00   24 x 
1,5mm 2. Obračun po dužnom metru. m. 45 

2.13. Obeležavanje signalnih kablova sa isporukom PBC 
pločice. Kablove obeležiti u svakom šahtu i uređaju. 
Obračun po PVC pločici. kom. 6 

2.14. Obeležavanje stubova postavljanjem termo stabilnih 
nalepnica na stubu ( dimenzija 100 x 70 mm, nalepnice 
postaviti ispod poklopca priključne ploče na stubu), 
stubove označiti brojevima prema projektu. Obračun 
po nalepnici. kom. 2 
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2.15. Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u 
instalaciji. Pribavljanje verifikacionih izveštaja od 
nadležne ustanove, posebno o kvalitetu izolacije, 
zaštite od opasnih napona dodira, zbijenosti tla.         

2.15.1
. 

- elektrotehnički atesti 
kpt. 1 

2.15.2
. 

- atesti o zbijenosti tla 
kpt. 1 

2.16. Čišćenje gradilišta, odvoz viška zemlje i šuta na 
deponiju na teritoriji Grada, a koju odredi Investitor. pauš. 1 

2.17. U toku polaganja kablova i PVC cevi (pre zatrpavanja 
rova) snimanje trase položenih kablova i zaštitnih cevi 
i semaforskih stubova i semaforskog uređaja sa 
izradom katastra izvedenog stanja. Snimak se predaje 
Republičkom geodetskom zavodu za kartiranje i 
investitoru. Investitoru se snimak predaje na kraju 
izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj i digitalnoj formi na CD-u, ACAD - 
",*.DWG" formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata 
svih stubova kao i prelomnih tačaka trase kablova). 
Ovaj snimak je osnova za konačni obračun. 
Republičkom geodetskom zavodu se predaje snimak 
radi kartiranja. Komplet sa dobijanjem potvrde o 
predatoj dokumentaciji RGZ-u. Obračun po dužnom 
metru trase kablova. m. 22 

2.18. Plaćanje troškova kartiranja Republičkom geodetskom 
zavodu. 
Obračun po metru trase kablova. m. 22 

2.19. Izrada projekta izvedenog stanja kom. 1 
 2. 

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:       
3. Građevinski radovi         
3.1. Izrada kablovske kanalizacije:         
            
3.1.1. Kolčenje trase kablovske kanalizacije i pozicije 

stubova, komplet sa dostavljanjem protokola kolčenja 
od ovlašćene organizacije. Obračun po dužnom metru. m. 22 

3.1.2. Isporuka peska i njegova ugradnja (isporuka, dovoz i 
razastiranje) u rov pri izgradnji kablovske kanalizacije. 
Obračun po kubnom metru peska. m3 10 

3.1.3. Isporuka tucanika i njegova ugradnja (isporuka, dovoz 
i razastiranje) u rov pri izgradnji kablovske 
kanalizacije. Obračun po kubnom metru tucanika. m3 2 

            
3.2. Izrada kablovske kanalizacije za polaganje 

signalnih kablova:         
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3.2.1. Izrada kablovske kanalizacije ispod kolovoza na dubini 
1.5m (od kote kolovozne konstrukcije). Komplet sa 
iskopom radnih - temeljnih jama za podbušivanje 
kolovoza (temeljne jame moraju biti udaljene 
minimum 3m od krajnje tačke poprečnog profila), 
podbušivanjem, provlačenjem pocinkovane FeZn trake 
(koja mora biti u zemlji, nikako u PVC cevi), 
polaganjem jedne PVC rebraste kablovnice Ø 110 mm, 
dovozom  i zatrpavanjem temeljnih jama peskom i 
tucanikom uz nabijanje u slojevima i odvozom viška 
materijala. Komplet sa isporukom i postavljanjem cevi 
i dovođenjem površine (van kolovoza) u prvobitno 
stanje (sa dostavljanjem atesta o zbijenosti slojeva - 
atest daju ovlašćene kuće). U ponuđenoj ceni uračunati 
sve radove na podbušivanju i popravci prostora van 
kolovoza. Obračun po dužnom metru. m. 10 

3.2.2. Izrada kablovske kanalizacije u trotoaru. Komplet sa 
opsecanjem trase u širini 0.4m, razbijanjem asfalta ili 
betona,  iskopom (dubine 1m i širine 0,4m),  
polaganjem jedne ( 1 )  rebraste kablovnice Ø 110 mm,  
dovoz i zatrpavanjem rova peskom i tucanikom uz 
nabijanje slojeva do propisne zbijenosti i odvozom 
viška materijala.   Komplet sa isporukom i 
postavljanjem cevi i dovođenjem u prvobitno stanje (sa 
dostavljanjem atesta o zbijenosti slojeva - atest daju 
ovlašćene organizacije). U ponuđenoj ceni uračunati 
sve radove na popravci asfaltnih ili betonskih površina 
(radove na dovođenju kolovoza u prvobitno stanje 
može da radi organizacija registrovana za ovu vrstu 
radova). Obračun po dužnom metru. m. 8 

3.2.3. Izrada kablovske kanalizacije u zelenilu (održavana 
zelena površina), iskopom (dubine 0,9m, i širine 0,4m),  
polaganjem dve ( 2 ) rebraste kablovnice Ø 110 mm,  
sa dovozom i zatrpavanjem rova uz nabijanje u 
slojevima i odvozom viška materijala. Komplet sa 
isporukom i postavljanjem cevi i dovođenjem površine 
u prvobitno stanje (sa dostavljanjem atesta o zbijenosti 
slojeva - atest daju ovlašćene organizacije). U 
ponuđenoj ceni uračunati sve radove na popravci 
površina (radove na dovođenju u prvobitno stanje). 
Obračun po dužnom metru. m. 3 
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3.2.4. Izrada kablovske kanalizacije u zelenilu (održavana 
zelena površina), iskopom (dubine od 0,9m do 1.2m 
ispod dna jarka-kanala, i širine 0,4m),  polaganjem 
jedne (1 ) rebraste kablovnice Ø 110 mm,  sa dovozom 
i zatrpavanjem rova uz nabijanje u slojevima i 
odvozom viška materijala. Komplet sa isporukom i 
postavljanjem cevi i dovođenjem površine u prvobitno 
stanje (sa dostavljanjem atesta o zbijenosti slojeva - 
atest daju ovlašćene organizacije). U ponuđenoj ceni 
uračunati sve radove na popravci površina (radove na 
dovođenju u prvobitno stanje). Obračun po dužnom 
metru. m. 7 

            
            
3.3. Izrada šahtova         
3.3.1. Izrada armirano betonskog šahta unutrašnjih dimenzija 

0.60 x 0.60 x 1.20m u zelenilu, kopanje, priprema 
oplate za betoniranje sa isporukom betona, armature i 
ugradnjom, isporuka i ugradnja uvodnica i lakog 
poklopca sa ramom (nakon završetka svih radova - 
tačkasto zavarivanje šaht poklopca).Komplet sa 
isporukom i ugradnjom svih materijala, odvozom viška 
materijala i dovođenjem u prvobitno stanje prostora 
oko šahta. kom. 2 

3.3.3. Izrada armirano betonskog šahta komandnog uređaja 
unutrašnjih dimenzija 1.0 x 1.0 x 1.0m, opsecanje, 
rušenje, kopanje, priprema oplate za betoniranje sa 
isporukom betona, armature i ugradnjom, isporuka i 
ugradnja uvodnica i lakog poklopca sa ramom (nakon 
završetka svih radova - tačkasto zavarivanje šaht 
poklopca).Komplet sa isporukom i ugradnjom svih 
materijala, odvozom viška materijala i dovođenjem u 
prvobitno stanje prostora oko šahta. kom. 1 

3.4. Izrada temelja         
3.4.1. Izrada temelja za  standardni (ravni) signalni stub, 

dimenzija 1x1x0,9m. Komplet sa kopanjem, 
pripremom oplate za betoniranje, isporukom betona, 
ugradnjom, isporukom i  ugradnjom anker korpe,  
isporukom i polaganjem uvodnih cevi, odvoz viška 
materijala i dovođenjem u prvobitno stanje prostora 
oko temelja. kom. 1 

3.4.2. Izrada temelja za  konzolni stub, dimenzija 
1,2x1,2x1,4m. Komplet sa kopanjem, pripremom 
oplate za betoniranje, isporukom betona, ugradnjom, 
isporukom i  ugradnjom anker korpe,  isporukom i 
polaganjem uvodnih cevi, odvoz viška materijala i i 
dovođenjem u prvobitno stanje prostora oko temelja. kom. 1 
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3.4.3. Izrada temelja za orman komandnog uređaja, dimenzija 
1m x 1m x 0,4m (visina, širina, dubina). Prilikom 
izrade temelja izvesti i nosače ormana koji su iznad 
površine zemlje minimum 0,4m. Komplet sa kopanjem, 
pripremom oplate za betoniranje, isporukom betona, 
ugradnjom, isporukom i  ugradnjom ankera za orman 
komandnog uređaja, uvodnim cevima (isporukom i 
ugradnjom uvodnih cevi prečnika 100mm - 4 komada 
od šahta do temelja), odvoz viška materijala i 
dovođenje u prvobitno stanje prostora oko temelja. kom. 1 

 3. 
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:       

            
  UKUPNO (1+2+3):      
   UKUPNO (I+II): 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони Јединичне цене уписати колико износи јединична цена без ПДВ-

а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони Укупно уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без 
ПДВ-а са траженим количинама. На крају уписати укупну цену предмета 
набавке без ПДВ-а. 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
404-288/2019-VIII – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ  

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке 404-288/2019-VIII – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. 

ЗЈН 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке 404-288/2019-VIII – СЕМАФОР У 
ТЕЛЕЧКОЈ, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                                               _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на 
који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају 
заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке 404-288/2019-VIII – СЕМАФОР У 
ТЕЛЕЧКОЈ, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                   _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

ОБРАЗАЦ  
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 

За  поступак  јавне набавке 404-288/2019-VIII – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ 
 
Понуђач  _____________________________________________ 

Ре
д. 

бр
. 

Наручилац  

предметних радова 

вредност 

извршених 

радова  

Предмет 
радова  

Време 
реализа

ције  

уговора 

Место где су 
извршени  

радови 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Укупно      

Уз рефернц листу понуђач је дужан да приложи фото-копије наведених 
уговора као и Потврде наручиоца о извршеним радовима. 

Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                                                     _____________________                                                        
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 (ОБРАЗАЦ 8) 
 

ПОТВРДА  
НАРУЧИОЦА О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА 

        За  поступак  јавне набавке 404-288/2019-VIII – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ 
 

Назив референтног Наручиоца:_____________________________________________ 
Адреса референтног Наручиоца:____________________________________________ 
 
Овим потврђујемо да је: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________ 
(уписати име, седиште и матични број понуђача- код референтног Наручиоца , као 
и облик  његовог наступања (као самостални понуђач, подизвођач, или понуђач у 
заједничкој понуди) за потребе референтног Наручиоца квалитетно и у уговореном 
року извршио уговорене радове : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(навести врсту радова) 
 
У укупном износу од  __________________________ 
 
 
а на основу Уговора број:__________________________ од   ___________________ 
               (заведено код реф. Наручиоца)           (датум Уговора) 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у  поступку Јавне набавке,  и у друге сврхе се не 
може користити. 
Контакт особа референтног Наручиоца и телефон: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

     

Датум издавања:_________________                      
 

                                                                                     _______________________________ 
                                                  (потпис овлашћеног лица реф.Наручиоца)
    
 (Образац копирати у потребном броју примерака – за сваки наведени уговор у референц листи) 
(Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе обрасца) 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
 

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ОСОБЉУ 
404-288/2019-VIII – Семафор у Телечкој 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу 

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ОСОБЉУ 
Подаци о кључном особљу 

Кључно особље везано за предметне радове из јавног позива 

р.бр. Име и презиме 
Стручна оспособљеност  

(бр. Лиценце/ 
сертификат /уверење) 

Доказ 

 Лице са важећом лиценцом одговорног извођача радова саобраћајне 
сигнализације (лиценца бр.470 или 870)    

1.     
 Лице са важећом лиценцом одговорног извођача радова за електро 

инсталације (лиценца бр. 450 или 850) 
1.     

 Лица без лиценце која су оспособљена за извођење радова на пословима 
светлосне саобраћајне сигнализације – КV електричар 

1.     
2.    
3.    
4.    

 Лица без лиценце која су оспособљена за извођење радова на пословима 
светлосне саобраћајне сигнализације – неквалификовани радник 

1.     
2.     
 

Изјава о кључном особљу 
У својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу изјављујемо и обавезујемо се да ће наведена стручна лица 
– инжењери са траженим звањем и лиценцом бити одговорни извођачи радова на 
предметним пословима, као и да ће наведена радно ангажована лица изводити 
радове коју су предмет јавне набавке и уговора. 
 
У _______________________ дана ________2019.г. 
 
  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                                                    ________________________________ 
Напомена: У случају заједничке понуде групе  понуђача овај образац се доставља као збирни за све чланове групе. 

У случају потребе, образац се може проширити са више радно ангажованих лица која ће вршити предметну услугу. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА  
404-288/2019-VIII – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ 

Закључен између: 
Наручиоца Град  Сомбор  
са седиштем у Сомбору, улицаТрг цара Уроша бр. 1., 
 ПИБ: 100123258. Матични број: 08337152 
Број рачуна: 840-25640-32. Назив банке:Управа за трезор, 
Телефон: 025- 468-111  
кога заступа  Градоначелник  града Сомбора Душанка Голубовић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: …...............), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:. 404-288/2019-VIII 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
 

Члан 1. 
          Предмет овог Уговора су радови - СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ. 
           Извођач се обавезује да за рачун Наручиоца врши послове из става 1. 
овог члана под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Извођача  
број __________ од ____.2019.године, за радове на увођењу светлосне 
сигнализације на пешачком прелазу на државном путу код школе у Телечкој, 
којa je саставни део овог Уговора, а по налозима које изда Наручилац 
радова, путем надзорног органа. 
 Извођач је обавезан да у уређај, чије је постављање предмет овог 
уговора, уграђује искључиво нове, оригиналне и компатибилне делове. 
 

Члан 2. 
          Рок за извођење радова је 60 дана од дана потписивања овог уговора. 
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Члан 3. 
          Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи 
____________________________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно 
_________________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 

 
           Исплату извршених радова Наручилац ће вршити на рачун Извођача број 
___________________________ код _________________________________ 
банке, и то на основу испостављених и оверених ситуација о извршеним 
радовима оверених од стране Надзорног органа. 
           Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана 
пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату. 
          Средства за предметне радове који ће се извршити у 2019.години су 
обезбеђена у буџету за 2019 годину, а за радове који ће се извршити у 2020. (до 
истека рока важења уговора од 60 дана) биће обезбеђена у 2020 години. 
Обавезе које доспевају у 2020.години  могу бити реализоване највише до 
износа који ће за ту намену бити одобрене у тој буџетској години. 
 

Члан 4. 
 Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора 
обавља: 
 - према динамици радова  коју утврди Наручилац 
 - према датој понуди из члана 1. овог Уговора и 
 - у складу са техничким стандардима и нормативима за предметне 
послове. 
 
 За неквалитетно изведене радове Наручилац има право да умањи износ 
фактуре. 
 Уколико Извођач не поступа у складу са одредбама из става 1. и 2. овог 
члана, Наручилац има право да радове повери другом извођачу и пре раскида  
овог уговора, с тим да Извођач сноси насталу штету, као и евентуалне разлике 
у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених. 
 

Члан 5. 
              Уколико Извођач радова према налогу издатом од стране Наручиоца 
радова  у што уговореном року не изврши поверени посао, сноси пуну 
материјалну и кривичну одговорност за евентуално насталу саобраћајну 
незгоду. 

Члан 6. 
 Извођач радова је дужан да осигура одвијање јавног саобраћаја на свим 

местима где изводи радове под саобраћајем. 
Извођач је дужан провести све мере осигурања саобраћаја на начин да 

се ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру. На свим местима 
привременог саобраћаја Извођач је дужан осигурати безбедно и неометано 
одвијање саобраћаја. 
            Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе, 
као и евентуалне штете учесницима у саобраћају. 
           Извођач је обавезан да предузме мере техничике заштите за ову врсту 
радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду. 
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Члан 7. 
              Наручилац радова врши надзор над извођењем радова који су предмет 
овог Уговора, путем стручног лица - надзорног органа, о чијем ће именовању 
писмено обавестити Извођача радова.  
            Извођач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и 
контролу количине и квалитета употребљеног материјала. 
 

Члан 8. 
  Уколико надзорни орган утврди да Извођач уграђује делове који нису 
нови, оригинални и компатибилни, одмах обавештава Наручица, који у том 
случају може да раскине Уговор, о чему обавештава Извођача. 
 

Члан 9. 
  Извођач радова дужан је да уредно води грађевински дневник, који 
надзорни орган благовремено прегледа и оверава. 
   Оверени обрачунски листови по позицијама су основ за обрачун 
извршених радова и испостављање ситуације. 
              Гарантни рок за извођење радова је  ____ године (минималан рок је 2 
године), рачунајући од дана примопредаје.  
   Извођач је дужан да о свом трошку отклони недостатке у току гарантног 
рока, који су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих 
обавеза у погледу квалитета радова и материјала. 
   Уколико Извођач не отклони недостатке из претходног става у року који 
му одреди Наручалац, Наручилац има право да ангажује другог извођача. 
Трошкови настали отклањањем недостатака падају на терет Извођача радова - 
потписника овог уговора. 
               На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Наручилац може 
након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 
вредности из члана 39.став 1 овог закона, под условом да је та могућност јасно 
и прецизно наведена у конурсној документацији и уговору о јавној набавци. 
       

Члан 10. 
Саставни део овог Уговора је : 
 - Понуда Извођача радова из чл. 1. овог уговора 

- банкарска гаранција за добро извршење посла  
 

 Члан 11. 
             Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у 
случају да их не могу решити надлежан је Привредни суд у Сомбору.  
 

Члан 12. 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 

   ЗА ИЗВОЂАЧА:              ЗА НАРУЧИОЦА: 
 
 _____________________________                  _________________________ 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Градска управа  града Сомбора, адреса: Трг 
цара Уроша бр. 1, 25101 Сомбор (или непосредно на наведену адресу на 
писарници Градске управе града Сомбора у услужном центру, шалтери 11 и 12) 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (радови) – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ“ , 
ЈН број 404-288/2019-VIII - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 24.10.2019. до 11,00 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Образац  - Референц листа(Образац 7); 
 Образац  Потврде о извршеним радовима(Образац 8); 
 Образац  - Изјаве о кључном особљу (Образац 9); 
 Модел уговора; 
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 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде –меницу 
 Доказе наведене у табели додатних услова 

 
На основу члана 9. став 1.тачка 18. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл.гласник РС“ 41/2019) употреба печата није 
обавезна. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није оликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа  
града Сомбора, адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25101 Сомбор,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (радови) – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ, ЈН број 
404-288/2019-VIII - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (радови) – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ, ЈН број 
404-288/2019-VIII - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну (радови) – СЕМАФОР У ТЕЛЕЧКОЈ, ЈН број 404-
288/2019-VIII - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови) – СЕМАФОР У 
ТЕЛЕЧКОЈ, ЈН број 404-288/2019-VIII - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
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Рок плаћања је 45 дана а  у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
68/15)], од дана пријема исправне фактуре . 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног  рока 
Гарантни рок је минимално 2 године за извршене радове.   
 
9.3. Захтев у погледу рока и места (испоруке добара, извршења услуге, 
извођења радова) 
Рок за извођење радова је максимално 60 дана од дана потписивања 
уговора, а по налогу Наручиоца. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
9.5. Други захтеви: /  
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
1)Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и 
то сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а уписаним у потврду о регистрацији менице. Уз 
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меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда 
[средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје 
најмање колико и важење понуде].  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач 
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не 
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
 

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 
[средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за 
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]. 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.  

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 
 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
- 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца или  електронске поште на e-mail dgluvic@sombor.rs тражити од 
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наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке 
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 
404-288/2019-VIII. 
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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: dgluvic@sombor.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања 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 из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
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2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; . Градска управа  града Сомбора; јавна набавка ЈН број 

404-288/2019-VIII;.  
(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, или  
 
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, или  

 
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), или 

 
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 ЗЈН и другим прописом. 
 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  


