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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 404-190/1 

од 22.05.2020. године и Решења о образовању комисије број 404-190/2 од 22.05.2020. 

године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности вредности 

услуга  израде пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним 

путевима  I A и  II A реда кроз насељена места на територији града Зајечара 

БРОЈ Ј.Н. 404-190 

 

 

Конкурсна документација има 41 страну и садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Тражене услуге (пројектни задатак) 4.  

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

14.  

V Критеријуми за доделу уговора 20. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 21.  

VII Модел уговора 31. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 34. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 404-190 су услуге израде пројекта саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације на државним путевима IA и IIA реда кроз насељена места на 

територији Града Зајечара, из општег речника набавки: 7120000 - архитетонске и сродне 

услуге. 

 

2. Партије 

Поменута набавка није обликована по партијама. 
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II ТРАЖЕНЕ УСЛУГЕ 

 

Булевар краља Александра 282 
11000 Београд 
 

 

П Р О Ј Е К Т Н И   З А Д А Т А К 
 

ЗА ИЗРАДУ 

 
ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА 
ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

 

 

 

 

 

Октобар 2018. године 
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1. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 
 
Предмет пројекта је: 
 
Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IБ-35 
(Зајечар, Вратарница и Мали Извор) ; IБ-36 (Зајечар); IIА-165 (Рготина, Вражогрнац и 
Звездан); IIА-169 (Велики Извор, Халово, Шипиково, Мали Јасеновац, Шљивар, Леновац и 
Ласово); IIБ-395 (Лубница и Планиница); IIБ-394 (Гамзиград и Гамзиградска Бања); IIБ-398 
(Салаш, Брусник, Кленовац и Глоговица) - зона знакова III-24 III-24.1. 
 
Пројекат садржи три фазе. На основу саобраћајног истраживања у првој фази, дефинише 
се предлог мера (друга фаза), након чега се у трећој фази приступа изради пројекта за 
извођење радова и постављање саобраћајне сигнализације. Да би се израдило ваљано 
решење регулисања саобраћаја на деоницама државних путева, неопходно је уважити и 
саобраћајне специфичности насеља у зонама проласка државних путева. То практично 
значи да је обавеза Пројектанта да сагледа начин регулисања саобраћаја и услове 
одвијања саобраћаја, како на деоницама државних путева, тако и на саобраћајницама са 
којих и на које се остварује прерасподела токова са деонице државног пута.  
 
Сврха пројекта је обезбеђење основа за:  
 

 постављање адекватне саобраћајне сигнализације и опреме на одсецима државних 
путева у зонама насеља; 

 проглашење правца пружања државних путева кроз насељена места града Зајечара, 
сходно одредбама Члана 6. Закона о путевима („Службени гласник РС”, број 41 од 31. 
маја 2018.)  

 стварање услова за формирање система који ће омогућити управљачу пута 
ефикаснији начин одржавања саобраћајне сигнализације и опреме на државним 
путевима. 

 
Пројекат се формира дуж државног пута IБ-35 (Зајечар, Вратарница и Мали Извор) ; IБ-36 
(Зајечар); IIА-165 (Рготина, Вражогрнац и Звездан); IIА-169 (Велики Извор, Халови, 
Шипиково, Мали Јасеновац, Шљивар, Леновац и Ласово); IIБ-395 (Лубница и Планиница); 
IIБ-394 (Гамзиград и Гамзиградска Бања); IIБ-398 (Салаш, Брусник, Кленовац и 
Глоговица): 
 

Насељена места града Зајечара кроз која пролазе државни путеви број 
35,36,165,169,394,395,398,399 

Редни 
број 

Насељено место 
Ознака 

пута 

Територија насеља 

Редни 
број 

одсека 
пута 

Дужина 
(км) 

Стационажа   (км) 

Почетак 
насеља 

Крај 
насеља 

1 Брусник 398 6 1,313 27,491 28,804 

2 Велики Извор 169 12 0,603 52,674 53,277 

3 Вражогрнац 165 12 1,839 59,826 61,665 

4 Вратарница 35 12 1,086 128,656 129,742 

5 Гамзиград 394 6 0,709 19,601 20,310 
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6 Глоговица 398 2 0,470 10,448 10,918 

7 Зајечар 

35 10 3,064 114,727 117,791 

36 8 4,052 82,774 86,826 

165 14 3,605 64,523 68,128 

169 14 2,002 56,046 58,048 

8 Звездан 
36 6 1,244 78,695 79,939 

165 16 1,143 70,013 71,156 

9 Кленовац 398 8 0,766 29,940 30,706 

10 Ласово 169 20 0,161 80,929 81,090 

11 Леновац 169 18 0,670 73,134 73,804 

12 Лубница 395 2 0,699 4,721 5,420 

13 Мали Извор 35 14 0,715 136,616 137,331 

14 Мали Јасеновац 169 8 1,327 31,749 33,076 

15 Планиница 395 4 0,533 13,657 14,190 

16 Рготина 165 10 0,842 54,060 54,902 

17 Салаш 
398 4 1,744 14,570 16,314 

399 6 0,188 23,026 23,214 

18 Халово 169 10 1,080 42,989 44,069 

19 Шипиково 169 6 1,570 26,105 27,675 

20 Шљивар 169 16 1,704 61,918 63,622 

Укупно IБ 35, 36   10,161     

Укупно IIА 165, 169   16,546     

Укупно IIБ 
394, 395, 
398, 399 

  6,422     

  Укупно кроз насеља     33,129     
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ГПС координате граница насеља града Зајечара  
кроз која пролазе државни путеви број 35,36,165,169,394,395,398,399 

Редни 
број 

Насељено 
место 

Ознака 
пута 

ГПС координате 

Почетак насеља Крај насеља 

X Y Z X Y Z 

1 Брусник 398 4885272,551 7615860,618 211,863 4885894,315 7616798,110 137,720 

2 
Велики 
Извор 

169 4865782,703 7607106,119 131,752 4865194,663 7607079,929 136,006 

3 Вражогрнац 165 4869872,691 7605408,036 131,253 4868752,196 7606716,316 122,542 

4 Вратарница 35 4851105,347 7605057,819 165,912 4850314,241 7605727,288 158,506 

5 Гамзиград 394 4863776,776 7594769,856 176,266 4863112,586 7594962,887 163,446 

6 Глоговица 398 4887445,772 7602168,686 398,979 4887113,632 7602449,120 393,654 

7 Зајечар 

35 4864007,618 7604488,395 129,410 4861284,684 7604090,660 150,827 

36 4861706,920 7600668,163 156,904 4861778,318 7604212,479 141,202 

165 4864359,018 7603791,911 136,458 4863417,003 7600383,590 143,007 

169 4863932,050 7604870,953 128,929 4860420,448 7601528,161 208,008 

8 Звездан 
36 4862854,529 7597407,713 158,736 4861949,103 7598175,570 148,367 

165 4862621,360 7598673,734 146,148 4862552,052 7597616,554 153,742 

9 Кленовац 398 4886524,329 7616636,586 159,692 4887109,232 7617021,910 179,556 

10 Ласово 169 4846843,559 7591044,723 340,064 4846729,773 7591133,212 336,475 

11 Леновац 169 4851929,445 7594169,939 234,244 4851630,088 7593896,433 240,128 

12 Лубница 395 4858962,385 7596850,510 207,000 4858617,790 7596258,449 214,703 

13 Мали Извор 35 4843973,429 7605992,257 174,899 4843260,893 7605924,750 187,369 

14 
Мали 
Јасеновац 

169 4877875,461 7617068,030 294,567 4877481,080 7615879,439 284,149 

15 Планиница 395 4855073,232 7590528,497 332,594 4855210,850 7590020,614 335,260 

16 Рготина 165 4874577,157 7602299,422 165,347 4873850,405 7602637,772 159,530 

17 Салаш 
398 4885914,151 7605516,431 297,123 4886747,912 7606223,849 258,663 

399 4886797,667 7606150,768 264,905 4886624,003 7606183,256 261,464 

18 Халово 169 4870929,566 7612781,894 346,379 4870455,013 7612047,479 316,987 

19 Шипиково 169 4877637,557 7620298,557 259,480 4876853,984 7620103,982 291,054 

20 Шљивар 169 4857178,178 7600658,166 203,908 4856095,520 7599394,860 251,239 
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2.    ЗАКОНСКИ ОСНОВ 
 
Законски основ за израду предметног пројекта: 

 Закон о путевима („Службени гласник РС”, број 41 од 31. маја 2018.);  
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013-УС, 55/2014, 96/2015- др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 
41/2018 и 41/2018 др. закон) члан 157 и 158; 

 Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 85/2017); 
 Уредба о категоризацији државних путева ("Сл.гласник РС", бр. 105/2013 и бр. 

119/2013); 
 Стандарди Републике Србије; 
 Важећи урбанистички планови града Зајечара; 
 Одлуке надлежних Градских органа о утврђивању назива улица у насељеним местима 

града Зајечара. 
 

3. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
1. Пројекат мора бити урађен на одговарајућим геодетским подлогама које обезбеђује 

Инвеститор. 
2. Пројекат потписује и оверава одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације (лиценца број 370). 
3. Остали услови утврђени Прилогом 2. Правилника о саобраћајној сигнализацији 

("Службени гласник РС", бр. 85/2017). 
4. Поред садржаја утврђеног Прилогом 2. Правилника о саобраћајној сигнализацији 

("Службени гласник РС", бр. 85/2017), Пројекат саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације мора садржати и:  
-  Спецификацију улица и путних објеката насељених места града Зајечара кроз које 

у пројектованом стању пролази државни путеви IБ-35 (Зајечар, Вратарница и 
Мали Извор) ; IБ-36 (Зајечар); IIА-165 (Рготина, Вражогрнац и Звездан); IIА-169 
(Велики Извор, Халови, Шипиково, Мали Јасеновац, Шљивар, Леновац и Ласово); 
IIБ-395 (Лубница и Планиница); IIБ-394 (Гамзиград и Гамзиградска Бања); IIБ-398 
(Салаш, Брусник, Кленовац и Глоговица) ; 

-  Тачне стационаже почетка и краја пројектованих траса државних путеви IБ-35 
(Зајечар, Вратарница и Мали Извор); IБ-36 (Зајечар); IIА-165 (Рготина, Вражогрнац 
и Звездан); IIА-169 (Велики Извор, Халови, Шипиково, Мали Јасеновац, Шљивар, 
Леновац и Ласово); IIБ-395 (Лубница и Планиница); IIБ-394 (Гамзиград и 
Гамзиградска Бања); IIБ-398 (Салаш, Брусник, Кленовац и Глоговица), на основу 
утврђених локација постављених саобраћајних знакова III-24 и III-24.1; 

-  Тачне стационаже почетка и краја свих улица кроз које се пружају државни путеви 
IБ реда број 35 и број 36, IIA реда број 165 и број 169 и IIБ реда број 368  у 
пројектованом решењу и стационаже свих објеката и раскрсница. а на основу 
Референтног система ЈП "Путеви Србије" за државне  путеве Републике Србије ; 

-  Тачне ширине и површине коловоза државног пута IБ реда број 25 и број 27, IIА 
реда број 165 и број 169 и IIБ реда број 394, 395, 398 и 399, односно коловоза 
улица којима се исти пружају, унутар насељеног места Топола у пројектованом 
решењу; 

-  Списак државних путева, улица и путних објеката, са бројевима припадајућих 
катастарских парцела и њиховим површинама коловоза, унутар насељених места 
града Зајечара, чији се коловози и припадајући саобраћајни знаци и ознаке на 
коловозима након новог проглашења преносе на одржавање ЈП "Путеви Србије". 
У случају да пројектовано решење одступа од постојећег стања саставни део 
пројектне документације мора бити и списак државних путева, улица и путних 
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објеката, са бројевима припадајућих катастарских парцела и њиховим 
површинама коловоза, унутар насељених местa на територији града Зајечар који 
се враћају у надлежност града Зајечара; 

-  Појекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације мора да на ситуацији обухвати 
саобраћајне знакове и ознаке на коловозима, на свим саобраћајним прикључцима 
у зонама раскрсница и осталим саобраћајним прикључцима на основну трасу, без 
евиденције у спецификацији, предмеру и предрачуну радова; 

-  Појекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације мора обухватити и пројектно 
решење за зоне успореног саобраћаја, зоне школа, зоне "30", на државним 
путевима IБ реда број 25 и број 27, IIA реда број 165 и број 169 и IIБ реда број 394, 
395, 398 и 399  унутар насељених места града Зајечара, који се након новог 
проглашења преносе на одржавање Јавном предузећу "Путеви Србије".  

-  Спецификацију припадајућих ознака на коловозима и саобраћајних знакова дуж 
трасе државних путева, која се преносе на одржавање ЈП "Путеви Србије". 

-  Предрачун радова за постављање - израду саобраћајних знакова и ознака на 
коловозима мора бити сачињен на основу количина утврђених пројектом 
саобраћаја и саобраћајне сигнализације и актуелних цена радова и материјала на 
дан израде пројекта.  

 

4. ПРИСТУП И ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 
 
У оквиру предметног пројекта потребно је анализирати постојеће стање саобраћајне 
сигнализације. На основу анализе целокупног стања саобраћајне инфраструктуре, дати 
предлог решења за повећање безбедности саобраћаја за сваку област која је дефинисана 
пројектним задатком, уважавајући специфичности насеља са једне стране, као и концепта 
израде пројекта на државним путевима са друге стране. 
 
Пројектант је дужан да у поступку израде пројекта саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације оствари пуну сарадњу са стручним службама општине Топола које су у 
обавези да достављају потребна решења и одлуке,  да дају сугестије и смернице и да 
прате динамику реализације пројекта. 

 
Пројектант је дужан да од стручних служби управљача над државним путевима 
Републике Србије ЈП "Путеви Србије" прибави све неопходне податке за предметне 
државне путеве који су потребни за израду пројекта саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације. 
 
При пројектовању пројектант је дужан да оствари сарадњу са управљачем пута ЈП 
"Путеви Србије".  
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Пројекат треба израдити у три фазе: 
 
I ФАЗА  -  САОБРАЋАЈНО ИСТРАЖИВАЊЕ 
Теренска истраживања у циљу анализе постојећег стања на предметним државним 
путевима и раскрсницама унутар насељених места града Зајечара 
 
Прва фаза обухвата анализу постојећег стања кроз истраживања која ће Пројектант 
спроводити на терену, а у циљу формирања квалитетне информационе основе за израду 
предметног пројекта. 
 
Теренска испитивања постојећег стања државних путева на подручју насеља обухватају 
прикупљање и обраду података о: 
 коловозу државних путева (ширина, број и распоред саобраћајних трака и сл.); 
 саобраћајним незгодама и њиховој анализи, на локацијама на којима су евидентиране 

саобраћајне незгоде са повређеним или погинулим лицима; 
 саобраћајној сигнализацији и опреми (стандардна, путоказна, туристичка, за 

означавање назива улица и слично); 
 светлосној саобраћајној сигнализацији; 
 режиму и начину одвијања саобраћаја (једносмерно одвијање саобраћаја, режим 

брзина, бициклистички саобраћај, зоне интензивног пешачког саобраћаја и слично); 
 зонама атракција које генеришу и/или привлаче велики број корисника саобраћајних 

услуга; 
 зонама школа, предшколских установа и осталим зонама на којима су присутни 

интензивни пешачки токови; 
 стационарном саобраћају; 
 јавном превозу путника;  
 аутобуским и такси стајалиштима; 
 начину вођења теретног саобраћаја; 
 начину вођења транзитног саобраћаја; 
 потребама особа са инвалидитетом. 
 
II ФАЗА  -  АНАЛИЗА И ПРЕДЛОГ МЕРА 
Детаљна анализа снимљеног стања, утврђивање недостатака и предлог 
одговарајућих саобраћајно-техничких мера 
 
Пре израде документа о анализи снимљеног стања пројектант је дужан да Инвеститору 
предочи своја запажања и да прибави, размотри и евентуално усвоји мишљење и 
предлоге Инвеститора.  
 
У пројекту евидентирати и указати на локације дуж трасе државног пута кроз насељена 
места, које представљају потенцијално опасне локације. Ове локације решити 
предметним пројектом на начин како је могуће у постојећем стању. У техничком извештају 
за такве локације дати предлог решења, који ће бити смерница управљачу пута како да 
се евидентирани проблеми санирају, уз примену грађевинских захвата и саобраћајно-
техничких мера (побољшање, реконструкције, формирање кружних раскрсница, изградња 
разделних острва за успорење саобраћаја, семафоризација и сл).  
 
Предлог саобраћајно-техничких мера у пројекту мора да садржи: 
 
 РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦАМА 

- начин регулисања и вођења саобраћаја у зонама раскрсница; 
- одређивање првенства пролаза на раскрсницама; 
- предлог мера за побољшање рада постојеће светлосне саобраћајне 

сигнализације. 
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 УСМЕРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА 

- транзитног; 
- теретног; 
- бициклистичког; 
- пешачког и осталог саобраћаја. 

 
 РЕЖИМ САОБРАЋАЈА 

- дефинисање дозвољене брзине у улицама; 
- режим паркирања (не дозволити паркирање у ширини коловоза са којом државни 

пут улази у насеље); 
- једносмерне улице; 
- двосмерне улице; 
- прилази стамбених блокова; 
- улице у којима се забрањује саобраћај свих, или појединих врста возила; 
- забрана саобраћаја, или ограничења за возила преко одређеног осовинског 

оптерећења, укупне дозвољене масе или димензије (ширине, дужине, висине). 
 

 РЕГУЛИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
- локације за аутобуска стајалишта и окретишта; 
- локације за такси стајалишта. 

 
 ДЕФИНИСАЊЕ ЗОНА СА ПОСЕБНИМ РЕЖИМОМ САОБРАЋАЈА 

- одредити зоне "30" и зоне школа; 
- одредити локације техничких средстава за успоравање саобраћаја и посебних 

техничких средстава за заштиту безбедности пешака (пешачке ограде, заштитни 
стубићи, маркери и сл.); 

- одредити локације разделних острва у циљу успорења саобраћаја. 
 

 РЕГУЛИСАЊЕ ЗАУСТАВЉАЊА И ПАРКИРАЊА 
- одредити простор за заустављање и паркирање возила;  
- одредити просторе за паркирање возила особа са инвалидитетом; 

 
III ФАЗА  -  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима у 
насељеним местима на територији града Зајечара 
 
Након добијања сагласности од Наручиоца на предлог саобраћајно-техничких мера 
садржаних у II фази рада, Пројектант приступа завршној фази (фаза III), односно изради  
предметног пројекта. 
Пројектант даје решења саобраћајне сигнализације и опреме на путу, и то: саобраћајних 
знакова, њихових стубова носача, конструкција носача и прорачун темеља, маркера са 
својствима ретрорефлексије, и сл. Пројекат треба да садржи решења са применом 
стандардних и нестандардних саобраћајних знакова. Сви предвиђени знакови треба да 
садрже материјале са својствима ретрорефлексије према важећем Правилнику о 
саобраћајној сигнализацији. 
 
Пројектант је у обавези да пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације у свему 
изради у складу са важећом регулативом (закони, правилници, стандарди, техничка 
упутства и сл.) и предметним пројектним задатком. 
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5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 
 
Обавеза Пројектанта је да предметни пројекат преда Наручиоцу и у одговарајућем 
дигиталном облику у .dwg формату.  
Пројектант је у обавези да: 

 Формира стручни тим за израду предметног пројекта који ће се састојати од 
пројектаната са захтеваним лиценцама; 

 Обавља редовне консултације са Наручиоцем пројекта; 

 Изради Пројекат у складу са упутствима и условима добијеним од ЈП „Путеви 
Србије“; 

 Обезбеди сагласност на овај пројекат од ЈП "Путеви Србије"; 

 Предметни пројекат уради и преда Наручиоцу у 5 (пет) штампаних примерака, од 
чега 1 (један) примерак у А4 формату и 4 (четири) примерка у А3 формату, тако да 
у сваком примерку пројекта приложи (залепи) CD са подацима о пројекту у 
електронској форми, на задњој страни корица пројекта са унутрашње стране; 

 Текстуални део пројекта уради у .doc формату, табеле у .xls формату, а све 
графичке прилоге у .dwg формату; 

 
6.  ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ  
 

 Урађен Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације по путним правцима 
мреже државних путева IБ реда број 25 и број 27, IIA реда број 165 и број 169 и IIБ реда 
број 394, 395, 398 и 399  унутар насељених места града Зајечара IБ реда број 25 и број 
27, IIA реда број 152 и IIБ реда број 368 на територији насељеног места Топола на који 
је прибављена сагласност управљача над државним путевима Републике Србије и 
сагласност Министарства надлежног за послове саобраћаја, у складу са Чланом 6. 
Закона о  путевима („Службени гласник РС“, бр. 41 од 31. маја 2018.). 
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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). 

5. Да поседује Решење о испуњавању 
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услова за израду техничке 

документације за објекте које издаје  

министарство надлежно за послове 

грађевинарства односно аутономна 

покрајнина и то важећу лиценцу 

П131С1 - пројекти саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације за државне 

путеве првог и другог реда, путне 

објекте и саобраћајне прикључке на 

ове путеве и граничне прелазе (члан 

75. став 5. ЗЈН) 

 
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  

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  
 

 1.1Неопходним финасиским капаци-

тетом: 

 

Да је понуђач остварио најмање 

5.000.000,00 динара (без обрачунатог 

ПДВ-а) пословног прихода у последње 

три године (2017, 2018 и 2019. година). 

 

Да понуђач није био неликвидан у 

периоду од три године пре објављивања 

јавног позива на Порталу јавних 

набавки 

 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

Да је понуђач  у претходне  3 године 

укључујиући и 2020. годину пре 

објављивања јавног позива израдио 

техничку документацију: 

Израдио минимум пет пројекта 

техничког регулисања саобраћаја за све 

деонице државних путева у насељима 

на које је управњач државних путева 

дао сагласност или пројекта техничког 

регулисања саобраћаја за цела места,у 

оквиру којих су обухваћене и све 

деонице државних путева које пролазе 

кроз та насеља,а на које је управљач 
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путева дао сагласност.Укупна вредност 

захтеваних пројеката треба да буде 

најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, 

од који је најмање један пројекат 

минималне вредности 2.000.000,00 

динара 

 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
  

Понуђач који наступа располаже 

довољним кадровским капацитетом под 

којим се подразумева да  има : 

 Два дипломирана саобраћајна 

инжењера са важећом лиценцом 

370, издате од стране инжењерске 

коморе Србије. 

 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

  

Да располаже довољним техничким 

капацитетом односно да поседује 

следећа основна средства за рад: 

- легално прибавњене рачунарске 

програме и то „Microsoft Office“ 

или одговарајући и „AutoCad“ или 

одговарајући. 

 

 

 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. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних 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.  

 

 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 
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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.  

 

 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 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.  
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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. 

4.Да поседује Решење о испуњавању услова за израду техничке документације за    

објекте које издаје  министарство надлежно за послове грађевинарства односно 

аутономна покрајнина и то важећу лиценцу П131С1-пројекти саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације за државен путеве првог и другог реда,путне објекте и саобраћајне 

прикључке на ове путеве и граничне прелазе(члан 75. став 5.ЗЈН) 

 

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. 

 

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. 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази који се достављају: 

1. ФИНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ: 

a. да је понуђач остварио најмање 5.000.000,00 динара (без обрачунатог 

ПДВ-а) пословног прихода у последње три године (2017,2018 и 2019. 

година). 

i. доказ: Фотокопије-извештај о бонитету и статистички анекс за 

предходне три обрачунске  године (2017, 2018 и 2019), издат од 

надлежног органа (Агенција за привредне  регистре) 

b. да понуђач није био неликвидан у периоду од три године пре 

објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки 
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i. Доказ:Потврда о броју неликвидних дана за последње три године 

пре објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне 

набавке издата од стране НБС - Принудна наплата 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

a. Да је понуђач  у претходне 3 године укључујиући и 2020. годину пре 

објављивања јавног позива израдио техничку документацију: 

i. минимум пет пројекта техничког регулисања саобраћаја за све 

деонице државних путева у насељима на које је управљач 

државних путева дао сагласност или пројекта техничког 

регулисања саобраћаја за цела места,у оквиру којих су обухваћене 

и све деонице државних путева које пролазе кроз та насеља, а на 

које је управљач путева дао сагласност. Укупна вредност 

захтеваних пројеката треба да буде најмање 5.000.000,00 динара 

без ПДВ-а,од који је најмање један пројекат минималне вредности 

2.000.000,00 динара 

1. ДОКАЗИ: Референтна листа са израђеним пројектима 

2. Фотокопија уговора за предметну референцу 

3. Потврда о референци,оверене од стране наручиоца 

пројекта о успешно реализоованом уговору 

4. Пројектни задатак оверен од стране Наручиоцапројекта и 

оверен од стране инвеститора 

5. Докази  да су пројекти оверени од стране техничке 

контроле,што је потребно навести у потврди наручиоца 

6. Потврду управљача државних путева ЈП Путеви Србије, 

којим се потврђује да је издата сагласност на предметни 

пројекат или фотокопија те сагласности. 

7. Напомена:Потврде могу бити у слободној форми. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

a. Понуђач који наступа располаже довољним кадровским капацитетом под 

којим се подразумева да има: 

i. два дипломирана саобраћајна инжињера са важећом лиценцом 

370, издате од стране инжињерске коморе Србије 

1. Докази: - фотокопије уговора о радном ангажовању у 

складу са Законом о рад 

2. - фотокопије важећих лиценци и фотокопије потврда 

Инжењерске коморе Србије 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

a. Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује 

следећа основна средства за рад: 

i. легално прибавњене рачунарске програме и то „Microsoft Office“ 

или одговарајући и „AutoCad“ или одговарајући 

ii. Доказ: - Лиценце, потврде или друга одговарајућа документа које 

издаје аутор рачунарских програма или његов заступник, односно 

дистрибутер или рачун/фактура о легално купљеном програма на 

име понуђача. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“ 
 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда  истом понуђеном 

ценом  

 

Уколико два понуђача буду  са истом понуђеном ценом  биће изабран онај који је понудио 

дужи рок плаћања. 

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 гарантни рок . 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. и 76. 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). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр_____________од __________________ за јавну набавку услуга  израде пројекта 

саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима  I A и  II A реда кроз 

насељена места на територији града Зајечара, ЈН број 404-190. 

 

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  

 

 

 

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. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 404-190  24/ 40 

  

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКTA САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА IA И IIA РЕДА 

КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок завршетка пројекта 

 

 

 
 

 

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 понуђене цене 

 

 

 
 

Укупна цена пројекта без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена пројекта  са ПДВ-ом,  

 

 

 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 2 у првом реду уписати цену без ПДВ-а, за тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 2. у другом реду уписати  цену са ПДВ-ом, за  предмет јавне набавке; 

 

 

 

 

 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 404-190  27/ 40 

  

 

(ОБРАЗАЦ 3) 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
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 услуга израде пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на 

државним путевима IA и IIA реда кроз насељена места на територији Града Зајечара јн.бр. 

404-190 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 И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

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

следећу     

И З Ј А В А 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке услуга  израде пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на 

државним путевима  I A и  II A реда кроз насељена места на територији града Зајечара  

ј.н.број 404-190 испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 404-190  30/ 40 

  

 

 

(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 услуга  израде пројекта саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације на државним путевима  I A и  II A реда кроз насељена места на територији 

града Зајечара број 404-190 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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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКTA САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА IA И IIA РЕДА КРОЗ 

НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

Закључен између: 
1. Република Србија – Градска управа града Зајечара, ПИБ 101757838, коју 

заступа начелник Градске управе града Зајечара Слободан Виденовић у даљем 

тексту Наручилац 

2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица 

_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, 

рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, 

које заступа директор _______________________, у даљем тексту Понуђач. 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђач као најповољнијег понуђача 

за набавку услуга израде пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним 

путевима IA и  IIA реда кроз насељена места на територији града Зајечара, а по 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број.404-190. 

 

Члан 2. 

Предмет Уговора је израда  пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним 

путевима IA и IIA реда кроз насељена места на територији града Зајечара и ближе је 

одређен усвојеном понудом понуђача број ______ од ________ 2020 године, која је 

саставни део овог Уговора. 

 

Вредност услуга - цена 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих услуга који су предмет овог Уговора износи: 

______________ динара без ПДВ-а, 

_______________ ПДВ 

______________ динара, са ПДВ-ом, 

а добијена је на основу усвојене понуде Понуђача број _______ од _______ 2020. године. 

Наручилац се обавезује да исплати понуђачу средства у укупном износу од 

_________________ динара,  која су обезбеђена  из буџета града Зајечара за 2020.годину.  

Уговорена цена је фиксна  и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 

којих је одређена. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

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

- аванс 50%, остатак по добијању сагласности од стране ЈП Путеви Србије. 
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Члан 5. 

Рок завршетка  

Рок за израду пројекта  је ________ дана од потписивања уговора. 

 

Члан 6. 

Понуђач ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа 

______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____, 

матични број _______. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

Уговорна казна 

Члан 7. 

Уколико Понуђач не пружи услугу  у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 

уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с 

тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорене 

вредности. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Понуђача, 

умањењем рачуна. 

Раскид Уговора 

Члан 8. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Понуђач касни  

дуже од 10 календарских дана. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову 

реализацију. 

 

Остале одредбе 

Члан 9. 

За све што овим Уговором није посебно одређено  важи Закон о облигационим односима, 

Законом о планирању и изградњи. 

Члан 10. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

- понуда Понуђача бр. ________ од __________ 2020. године 

- пројектни задатак 

- менице за добро извршење посла и тражени аванс. 

 

Члан 11. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару. 

 

Члан 12. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
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Члан 13. 

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 

 
ЗА НАРУЧИОЦА  ЗА ПОНУЂАЧА 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА (Назив и седиште понуђача) 

НАЧЕЛНИК (Функција потписника уговора) 

Слободан Виденовић, дипл. прав. (име и презиме потписника уговора) 

 

 

(потпис и печат) 

 

 

(потпис) 
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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 Зајечара, Трг Ослобођења 

бр. 1, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку израде пројекта 

саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима IA и IIA реда кроз 

насељена места на територији Града Зајечара, број 404-190 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

03.06.2020. до 10,00 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 оверен и 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. и 76. 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; 

 Модел уговора. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Поменута набавка није обликована по партијама. 

 

4. ВАРИЈАНТЕ 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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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: Град Зајечар,Трг 

ослобошења бр.1,19000 Зајечар,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку израде пројекта саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације на државним путевима IA и IIA реда кроз насељена места на 

територији града Зајечара, број 404-190 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку израде пројекта саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације на државним путевима IA и IIA реда кроз насељена места на 

територији града Зајечара, број 404-190 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку израде пројекта саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације на државним путевима IA и IIA реда кроз насељена места на 

територији града Зајечара, број 404-190 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку израде пројекта саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације на државним путевима   A и  IIA реда кроз насељена 

места на територији града Зајечара, број 404-190  - 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 
 

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.  
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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. 

Понуђачи могу да траже Аванс до 50% од вредности понуде, с тиме што су дужни 

да доставе финасијска средства обезбеђења - меницу са меничним овлашћењем у висини 

траженог аванса, картоном депонованих потписа и овереним захтевом за регистрацију 

менице код пословне банке, остатак биће плаћен по добијању сагласности од стране ЈП 

Путеви Србије. 
 

9.2. 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. 

 

9.3.Рок за завршетак пројектне докуметације 

Рок за завршетак пројектне докуметације не може бити дужи од 120 дана од дана 

потписивања уговора. 
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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. 

У цену урачунати све трошкови понуђача 

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 ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави: 

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - меница, са меничним 

овлашћењем, картоном депонованих потписа и овереним захтевом од пословне 

банке за регистрацију менице у висини од 10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а, са роком важења од минимум 60 дана. 

- Средство финансијског обезбеђења у случају траженог аванса - меница, са 

меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и овереним захтевом од 

пословне банке за регистрацију менице у висини траженог аванса, са роком 

важења од минимум 60 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла 

 

Само изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла - једну регистровану бланко соло 

меницу, са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и овереним захтевом 

пословне банке за регистрацију у висини од 10% од укупне  вредности понуде без ПДВ-а, 

са роком важења од минимум 60 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 
 

Наручилац ће уновчити меницу и/или банкарску гаранцију 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 меницу и/или банкарску гаранцију понуђачима са којима 

није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

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. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Градске урпаве града 

Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар или мејл javne.nabavke@zajecar.info  или 

факс 019-423-712 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.  

Наручилац 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 бр. 404-190. 

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. 

 

14. 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. 

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
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16. 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: javne.nabavke@zajecar.info, факсом на број 019-421-712 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; 

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.  
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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 Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар  јавна 

набавка ЈН 404-190 

(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. 


