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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ГРАД ЈАГОДИНА, ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, 
СТАМБЕНЕ И  ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

ЈАВНА НАБАВКА – Одржавање вертикалне сигнализације 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈН бр. 31/2018 

 

 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 09. август  2018. године до 10,00 часова  

Јавно отварање: 09. август  2018. године у   10,30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јул 2018. године 
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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: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка број 404-107/18-03 за 
јавну набавку бр. 31/18 и Решења о образовању комисије број 404-107/1/18-03 за јавну 
набавку бр. 31/18, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности – Одржавање вертикалне сигнализације 

ЈН  бр. 31/2018 
 
Конкурсна документација садржи: 
Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 2 
 
 

II 

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

 
 
2 

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

 
3 

IV Критеријуми за доделу уговора 8 
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 
VI Образац понуде 14 
VII Модел уговора 18 
VIII Образац структуре цене са упуством како да се попуни 21 
IX Образац меничног овлашћења 27 
X Потврда о реализацији пружених услуга 28 
XI Образац трошкова припреме понуде 29 
XII Образац изјаве о независној понуди 30 
XIII Изјава о техничким и кадровским капацитетима 31 

У К У П А Н   Б Р О Ј   С Т Р А Н А 31 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Предмет јавне набавке су услуге – Одржавање вертикалне сигнализације. Ознака из 
ОРН: 50232200-услуге одржавања саобраћајне сигнализације 

2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

3. Контакт лице: Гордана Петронијевић   
е - mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com, телефон 035/815-0508 
 
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 
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Предмет набавке је одржавање вертикалне сигнализације на саобраћајницама у граду и на 
општинским путевима на територији Града Јагодине у 2018. годину и обухватају  радове 
који су дати у Обрасцу структуре цене односно предмеру и предрачуну радова. 
Извођеве радова на одржававу и постављаву вертикалне сигнализације вршиће се 
континуирано до 31.12.2018 године, тако да ће се динамика извођења  радова на 
одржавању и постављаву знакова договорити са Jавним предузећем Уређење и јавно 
осветљење Јагодина. 
Рок извршења услуга је најкасније 2 дана од писменог налога Наручиоца. Место 
извршења услуга – територија Града Јагодина према диспозицијама датим у прилогу 
конкурсне документације 
 
III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 76 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
           4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 
 
2.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 Да располаже довољним кадровским капацитетом:  
Понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом уколико има најмање 1   
радника запосленог на неодређено време, на пословима који су предмет ове јавне набавке. 
     2)   Да располаже довољним техничким капацитетом: 
Понуђач располаже са довољним техничким капацитетом, уколико: поседује (у 
власништву, закупу или лизингу) следећу опрему минимум: 
            1 путарско или доставно возило 
            1 машина за разбијање бетона  
            1 агрегат (генератор) 
            1 апарат за заваривање 
            - остали алат: лопата, крамп, тучак за набијање земље, кључеви за одвијање и
притезање. 
    3) Да располаже довољним финансијским капацитетом: 
Понуђач располаже са довољним финансијским капацитетом, уколико: 
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         1.  је у току претходне три пословне  године (2015., 2016. и 2017.), имао промет по 
основу услуга, које су предмет јавне набавке, у укупном износу од минимум 840.000 
динара без ПДВ-а, од чега  је  понуђач или водећи члан групе понуђача имао промет по
бар једном уговору у износу већем  од 400.000 динара без ПДВ-а. 
         2. Биланс стања и успеха, уз услов да је предходне три године понуђач пословао без 
губитка.  
         3. Понуђач у  последњих годину дана од дана објављивања јавног позива није био у 
блокади нити 1(један)дан.  
 
2.1.2. УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
              Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу III), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
        
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује: 
 
1.  да располаже довољним кадровским капацитетом: да има најмање 1   радника 
запосленог на неодређено време, на пословима који су предмет ове јавне набавке. 
      Доказ: Изјава о кадровском капацитету и копија ПП ОД обрасца за предходни месец. 
 
2.  да располаже са довољним техничким капацитетом, уколико: поседује (у  власништву, 
закупу или лизингу) следећу опрему минимум: 
            1 путарско или доставно возило 
            1 машина за разбијање бетона  
            1 агрегат (генератор) 
            1 апарат за заваривање 
            - остали алат: лопата, крамп, тучак за набијање земље, кључеви за одвијање и 
притезање. 
        Доказ:  Изјава о техничком капацитету, фотокопија рачуна о набављеном средству
или  пописна листа  основних средстава на дан 31.12.2017.  или уговор о закупу и слично и 
фотокопија саобраћајне дозволе и полисе осигурања за возило. 
 
3.  да располаже са довољним финансијским капацитетом, уколико: 
               1. је у току претходне три пословне  године (2015., 2016. и 2017.), имао промет по 
основу услуга, које су предмет јавне набавке, у укупном износу од минимум 840.000 
динара без ПДВ-а, од чега  је  понуђач или водећи члан групе понуђача имао промет по 
бар једном уговору у износу већем  од 400.000 динара без ПДВ-а. 
                 Доказ: Потписане и оверене потврде Наручилаца које морају да садрже
вредност  продатих добара које су предмет ове јавне набавке, а које је понуђач остварио за 
сваку годину посебно у укупном износу већем од 840.000 динара без ПДВ-а, понуђач или 
водећи члан групе понуђача доставља копију уговора, на износ од мин. 400.000 динара 
без ПДВ-а.  У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за овај услов доставити за 
оног члана групе који испуњава тражени услов. Услучају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај услов  не може да испуни    подизвођач.     
               2. Биланс стања и успеха, уз услов да је предходне три године понуђач пословао 
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без губитка.  
               Доказ:    биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године 2015.,2016. и 
2017. оверене од стране АПР-а.

3. Понуђач у  последњих годину дана од дана објављивања јавног позива није био
у блокади нити 1(један)дан 

Доказ: Доставити потврду НБС о ликвидности, издату после дана објављивања 
позива за подношење понуда 

Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у
држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе,  а наручилац је
дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства.   
Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а
уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива
наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди 
наручилац. 
1.1.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона  
 1.2.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 



   Конкурсна документација за јавну набавку услуга ЈНМВ 31/2018 

Страна 6 од 31 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. 

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

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке услуга - Одржавање вертикалне сигнализације број. 
31/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

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

И З Ј А В У 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке услуга - Одржавање вертикалне сигнализације број. 
31/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану 
обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде.

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

4.1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Одлука о додели уговора о јавној набавци за донеће се применом критеријума најнижа 
понуђена цена  

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену  као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи  гарантни рок. 

V УПУTСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
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: Град Јагодинa, Служба за јавне набавке, ул. Краља 
Петра I 6, 35000 Јагодина, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Одржавање 
вертикалне сигнализације, ЈН бр. 31/18, с позивом на број: 404-107/18-03 - НЕ 
ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09. 
августа  2018. године 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 наручулац 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. 
Јавно отварање понуда ће се обавити  09. августа  2018. године у 10,30  часова у 
просторијама Скупштине града Јагодине, уз присуство овлашћених представника 
понуђача.     

Понуда мора да садржи: 
-Образац изјаве понуђача, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона;  
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- Изјава о кадровском капацитету и техничком капацитету и копија ПП ОД обрасца за 
предходни месец; 
- фотокопија рачуна о набављеном средству или  пописна листа  основних средстава на 
дан 31.12.2017.  или уговор о закупу и слично:  
- фотокопија саобраћајне дозволе и полисе осигурања за возило; 
- потврде Наручилаца о пруженим услугама; 
- копију уговора на износ од мин. 400.000 дин без пдв-а; 
- биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године 2015., 2016. и 2017. оверене 
од стране АПР-а; 
- потврда НБС о ликвидности, издату после дана објављивања позива за подношење 
понуда; 
- Средства финансијског обезбеђења наведена у конкурсној документацији; 
- Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VI;  
- Образац структуре цене предмер и предрачун (попуњен, потписан и оверен печатом) – 
образац број VI; 
- Модел уговора, (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VII;  
- Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац 
број IX;  

5.3. ПАРТИЈЕ: Нема 

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

5.5. 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 Јагодинa, Служба за 
јавне набавке, ул. Краља Петра I бр.6. 35000 Јагодина,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Одржавање вертикалне сигнализације,, ЈН 
бр. 31/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Одржавање вертикалне сигнализације,, ЈН 
бр. 31/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Одржавање вертикалне сигнализације,, ЈН 
бр. 31/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Одржавање вертикалне 
сигнализације,, ЈН бр. 31/18 - 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. 

5.6. 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. 
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У Обрасцу понуде (поглавље III), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

5.8. 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. 
Закона и то податке о:  

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

опис 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу 
са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

1. Наручилац се обавезује да се плаћање изврши по испостављеним овереним
привременим ситуацијама и окончане ситуације у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)]. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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2. Захтев у погледу рока: Рок је битан елемент уговора, чије прекорачење доводи до
раскида  уговора по самом Закону. Рок извршења услуга је најкасније 2 дана од писменог 
налога Наручиоца. Место извршења услуга – територија Града Јагодина према 
диспозицијама датим у прилогу конкурсне документације. 
3. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30
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. 

5.10. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем за 
озбиљност понуде, у висини од 10% од укупне вредности понуде без пореза на додату 
вредност, са роком важења 30 дана дуже од дана отварања понуда. Меница мора бити 
безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Наручилац ће 
уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуде: повуче, 
опозове или измени своју понуду или уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној 
набавци благовремено не потпише уговор.  

Изабрани понуђач је дужан да достави: 
- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 
оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 
лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 
соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 
регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 
Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у 
року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему 
вредност мора бити изражена у динарима. 
Рок важења меница је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
бланко сопствене менице за добро извршење посла  мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити меницу  за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

5.11. 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 за 
се за оцену понуде узимати у обзир, цена без пореза на додату вредност. 
У цену урачунати све остале неопходне трошкове које буде понуђач имао приликом 
реализације уговора. Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач 
је дужан да тај деоодвојено искаже у динарима. 

5.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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5.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Град 
Јагодинa, Служба за јавне набавке или  електронске поште на e-mail 
javne.nabavke.jagodina@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији.  
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. 31/2018. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у 
вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона.. 

5.14. 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. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о 
јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева). 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на е-маил javne.nabavke.jagodina@gmail.com, или препорученом пошиљком са 
повратницом.  
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
Закона о јавним набавкама 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 става 4. 
овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.После доношења одлуке о додели 
уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 
десет 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 захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из 
става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 60.000 динара на жиро рачун: 
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),  
Позив на број: (број или ознака јавне набавке), 
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 
Корисник: Буџет Републике Србије.  
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН. 
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VI. OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Понуда бр _____од _______2018. године за јавну набавку услуга – Одржавање вертикалне 
сигнализације, ЈН број: 31/2018  

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): 

Величина правног лица (мало, средње или 
велико): 
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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање вертикалне сигнализације

Укупна вредност понуде изражена у 
динарима без ПДВ-а: 
ПДВ: 

Укупна вредност понуде изражена у 
динарима са ПДВ-ом: 
Рок важења понуде: ___ дана од дана отварања понуда 

Гарантни рок:   ___ месеци/а од дана примопредаје радова 

Рок и начин плаћања 
Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених 
привремених ситуација и окончане ситуације  

Рок извршења услуге: најкасније 2 дана од писменог налога Наручиоца 

Место вршења услуге: Територија града Јагодина 

  Датум  Понуђач 
М. П. 

________________ ______________

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII М О Д Е Л  У Г О В О РА 
Одржавање вертикалне сигнализације 

1. Град Јагодина, Градска управе за урбанизам, грађевинске, стамбене  и
имовинско правне послове, Краља Петра I бр. 6, Јагодина, МБ: 07115008, ПИБ: 10290406 
коју заступа начелник Љиљана Стојановић  (у даљем тексту: Наручилац),  

2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица
_____________________, ПИБ ________________, МБ _____________, рачун бр. 
_________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа 
директор _______________________, у даљем тексту (Извршилац) 

Члан 1. 

Предмет уговора је услуга Одржавања вертикалне сигнализације  а у свему према понуди 
број ________ од ___________, која је у поступку  јавне набавке мале вредности број 
31/2018 изабрана као најповољнија, која је саставни део овог уговора. 

Члан 2. 

Вредност предмета набавке из члана 1. овог Уговора износи: _________________ динара 
без обрачунатог ПДВ-а,  односно _________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 
Извршилац ће Наручиоцу вршити услугу Одржавања вертикалне сигнализације  
сукцесивно у току 2018. године у складу са потребама Наручиоца и у складу са 
јединичним ценама наведеним у Обрасцу структуре цене из прихваћене понуде 
извршиоца. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена.  

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати цену за услуге из члана 2. овог Уговора у 
року од 45 дана након испостављања оверених привремених ситуација и окончане 
ситуације за извршене услуге. 

Члан 4. 

Извршилац се обавезује да послове, односно услуге који су предмет овог уговора изведе 
са својом радном снагом, механизацијом и материјалом у свему под условима из 
конкурсне документације и прихваћене понуде, у складу са законским прописима, 
стандардима и нормативима у овој области и поступајући по упутствима надзорног органа 
наручиоца.  
У противном Извршилац ће одговарати Наручиоцу због неиспуњења обавеза, односно за 
евентуално насталу штету. 

Члан 5. 

Услуге које су предмет овог уговора извршаваће се на територији Града Јагодина према 
плану и динамици коју утврђује наручилац, најкасније 2 дана од писменог налога 
Наручиоца. 

Члан 6. 
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Извршилац се обавезује да на дан закључења Уговора,  преда Купцу једну сопствену 
бланко меницу за добро извршење посла у висини 10 % од вредности уговора без ПДВ-а 
са роком важења 10 дана дуже од коначног истека уговора, печатирану и потписану од 
стране овлашћеног лица добављача и менично овлашћење које садржи клаузуле 
«безусловно» , «платива на први позив», «без права на приговор», фотокопију картона 
депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП 
обрасцима за исте и потврду банке о извршеној регистрацији менице.  

Члан 7. 

Уколико радови не буду извршавани према одредбама овог уговора, Наручилац може 
раскинути уговор и реализовати бланко соло меницу, као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 8. 
Наручилац је дужан: 
да уведе Извођача у посао, при чему је у обавези да:  
- изврши упис почетка радова у грађевински дневник,  
- именује лице за вршење надзор над извођењем радова који су предмет 
  уговора и о томе писмено обавест Извођача,  
- грађевинску књигу и грађевински дневник оверава свакодневно и да своје примедбе и 
захтеве уноси у ова документа.  
- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,  
- прибави и достави Извођачу сву потребну техничку документацију.  
- обезбеди од надлежних органа дозволе за посебан режим регулисања и одвијања 
саобраћаја на месту извођења радова, уколико се за тим укаже потреба, 
- благовремено обавештава Извођача о врсти, обиму и динамици планираних радова. 

Члан 9. 
Извршилац је дужан: 
- да уредно води законом прописана документа за радове које изводи у оквиру послова 
који су предмет овог уговора (грађевинску књигу, грађевински дневник) и да их редовно            
 доставља Наручиоцу на увид,  
- да уграђује материјал који одговара прописаном квалитету, 
- да за време извођења радова обезбеди потребне мере сигурности за раднике и трећа 
лица, да пре почетка извођења радова именује одговорно лице (одговорног извођача 
радова) и о томе писмено обавести Наручиоца. 
- да пре почетка извођења радова постави прописну привремену саобраћајну 
сигнализацију и достави оверену техничку документацију за те послове у складу са 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима. 

Члан 10. 

Гарантни рок за квалитет пружених услуга које су предмет овог уговора је ____ године 
рачунајући од дана предаје радова.тј од дана почетка коришћења, а пре предаје. 
Извршилац је дужан да на позив Наручиоца о свом трошку отклони све недостатке 
настале у гарантном року као последица неквалитетног извођења, лоше уграђеног 
материјала и слично.  
Уколико су недостаци настали услед насилног оштећења и сличних радњи од стране 
Наручиоца или трећих лица Извршилац не сноси одговорност. 
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Члан 11. 

Уколико Извршилац не поштује план и динамику Наручиоца из чл. 5. овог уговора или 
уговорне обавезе извршава неквалитетно, односно не извршава обавезе у складу са овим 
уговором, што има за последицу угроженост имовине и лица, безбедност у саобраћају као 
и безбедност случајних пролазника и пешака сноси сву одговорност за сву насталу штету 
према трећим лицима, укључујући и штету која евентуално буде теретила наручиоца и 
корисника, уколико се испуне предпоставке из члана 8. овог Уговора. 

Члан  12 

Овај уговор се закључује са роком трајања до 31.12.2018. године и почиње да тече од дана 
обостраног потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна, тј. увођења у 
посао.  

Члан 14. 

На све што није регулисано одредбама овог уговора примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима и других закона у овој области. 

Члан 15. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше  споразумно. У случају да спор не може да буде решен споразумно, за 
решавање истог надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.  
. 

Члан 16. 

Овај уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака од којих по 3(три) за сваку 
уговорну страну. 

  ЗА ИЗВРШИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 
______________________ ______________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА  УПУТСТВОМ  КАКО  ДА  СЕ  ПОПУНИ  
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН – OДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке; 

2) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 3.); 

3) На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
4) На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
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јед.мере количина
цена/јед. 
мере

укупна цена

ком. 30

ком. 30

ком. 10

ком. 10

ком. 10

ком. 20

1.2. Поправка постојећих стубова 
саобраћајног  знака обухвата: израда 
наставка стуба на лицу места од цеви 2 цола 
заваривањем, и поново фарбање темељном 
и завршном бојом целог стуба са наставком.
Обрачун по комаду комплетно поправљеног 
стуба.

1.6. Уклањање старих и дотрајалих комплета 
знакова. У цену улази демонтажа стуба са 
знаком, демонтажа вађењем и разбијањем 
темеља, враћање материјала у рупу, 
бетонирање или враћање бехатон коцки и 
транспорт знака до магацина.
Плаћање по комаду демонтираног знака.

1. ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ  ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

опис позиције

1.1. Поправка постојећих стубова 
саобраћајног знака обухвата: исправљање 
стуба на лицу места, поново фарбање 
темељном и завршном бојом и по потреби 
поново бетонирање темељне стопе. 
Обрачун по комаду комплетно 
поправљеног стуба.

1.5.Прелепљивање апликативних фолија 
одговарајућих димензија, новог стандарда 
преко старих знакова.
У цену улази прање табле саобраћајног 
знака, без демонтаже и налепљивање 
фолија димензија 600х600, Ø600 и 600/900 
мм.
Цена  садржи набавку апликативне фолије. 
Плаћање по комаду прелепљеног знака.  

1.4. Поправка постојећих допунских табли 
обухвата:скидање допунске табле са 
стуба,његово исправљање, поправка или 
замена везних елемената и поново 
монтирање на стуб. 
Обрачун по комаду комплетно поправљене 
табле.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
на одржавању и постављању вертикалне сигнализације у 2018. години

Послови на вертикалној сигнализацији изводе се на саобраћајницама у граду и на општинским 
путевима на територији града Јагодина и обухватају следеће радове: 

1.3. Поправка постојећих саобраћајних 
знакова обухвата:скидање саобраћајног 
знака са стуба,његово исправљање, 
поправка или замена везних елемената и 
поново монтирање на стуб. 
Обрачун по комаду комплетно поправљеног 
знака 
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ком. 20

ком. 20

ком. 20

СВЕГА:

ком. 20

2.1. Постављање новог комплетног знака 
(стуб, везни прибор и табла знака са или без 
допунске табле). У цену улази транспорт 
стуба и табле знака, сеча 
бетона/асфалта/демонтажа бехатон коцки, 
ископ земље димензија 30х30х50 цм 
бетонирање темеља стуба знака бетоном 
МБ20 у тротоару и одвоз ископаног 
материјала на депонију даљине до 3 км. При 
постављању стуба у темељ, претходно 
обавезно анкерисање темеља. Анкер жицу 
Ø6-8мм обезбеђује извршилац.
Плаћа се по комаду постављеног комплетног 
знака са или без допунске табле. Јединична 
цена не садржи набавку табле, стуба и 
опреме.

1.7. Постављање привремене саобраћајне 
сигнализације (само табли знакова) на 
постојећим или импровизованим стубовима 
за време разних манифестација, измена 
режима саобраћаја и извођења радова.  
Плаћање по комаду постављеног и 
уклоњеног саобраћајног знака, са или без 
допунске табле.

1.9. Постављање и уклањање саобраћајне 
опреме – вертикалних пластичних запрека, 
на сопственим носачима-стопама (без 
копања рупе).
У цену улази превоз, постављање, 
уклањање и одвоз у магацин.
Плаћање по комаду постављене и уклоњене 
запреке.

2. ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

1.8. Постављање баријера- затварање 
саобраћаја приликом одржавања  јавних 
манифестација у центру града и промене 
режима саобраћаја. Плаћање по комаду 
баријере са враћањем баријера у магацин.
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ком. 20

ком. 20

ком. 20

ком. 10

ком. 10

2.6. Уграђивање путоказних табли и 
специјалних знакова на нови стуб. 
Позиција обухвата следеће радове: 
Транспорт табле до места уградње и њено 
причвршћивање на стуб помоћу шелни. 
Обрачун по комаду постављене 
 табле.

2.4. Уграђивање саобраћајног знака Ф600 на 
нови стуб. 
Позиција обухвата следеће радове: 
Транспорт знака до места уградње и његово 
причвршћивање  на стуб помоћу шелни. 
Обрачун по комаду постављеног 
знака.

2.2. Постављање новог комплетног знака 
(стуб, везни прибор и табла знака са или без 
допунске табле). У цену улази транспорт 
стуба и табле знака ископ земље димензија 
40х40х50 цм бетонирање темеља стуба 
знака бетоном МБ20 у земљаном  путном 
појасу и осталим површинама (које нису 
бетон или асфалт) и одвоз ископаног 
материјала на депонију даљине до 3 км. При 
постављању стуба у темељ, претходно 
обавезно анкерисање темеља. Анкер жицу 
Ø6-8мм обезбеђује извршилац,
Плаћа се по комаду постављеног комплетног 
знака са или без допунске табле.
Јединична цена не садржи набавку табле, 
стуба и опреме.

2.3. Уграђивање саобраћајног знака Ф600 на 
постојећи стуб. 
Позиција обухвата следеће радове: 
Транспорт знака до места уградње и његово 
причвршћивање на стуб помоћу шелни, са 
претходним фарбањем стуба темељном и 
завршном бојом у два премаза по потреби.
Обрачун по комаду постављеног 
знака и офарбаног стуба.

2.5. Уграђивање допунске табле 600 x 900 на 
нови стуб. 
Позиција обухвата следеће радове: 
Транспорт табле до места уградње и његово 
причвршћивање на стуб помоћу шелни. 
Обрачун по комаду постављене 
допунске табле.
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ком. 3

СВЕГА:

ком. 10

ком. 10

ком. 200

ком. 200

СВЕГА:

ком. 5

5ком.

5ком.

м. 10

СВЕГА:

УКУПНО:

3.2.Демонтажа старих елемената "лежећег 
полицајца", елемената навоза на рампе    
(средњи елемент, завршни сегменти, 
крајнице платформи) 
Обрачун по комаду.

3.3.Монтажа елемената "лежећег 
полицајца", елемената навоза на рампе    
(средњи елемент, завршни сегменти, 
крајнице платформи) 
Обрачун по комаду.

3.4.Постављање или уклањање маркера.
Обрачун по комаду.

4. Постављање или уклањање покретних саобраћајних знакова на градилишту

4.1.Постављање и уклањање привремених 
хоризонталних баријера

4.3.Постављање и уклањање привремених 
саобраћајних знакова

4.4.Постављање или уклањање мрежасте 
ограде за градилиште

3. Монтажа нових и демонтажа старих успоривача саобраћаја"лежећих полицајаца"

3.1.Демонтажа старих елемената "лежећег 
полицајца", елемената навоза на рампе  и 
поновно постављање.
Обрачун по комаду.

2.7. Уграђивање  путоказних табли вођења 
саобраћаја и специјалних табли на 2 нова 
стуба са осигурањем од крађе. 
Транспорт табле до места уградње и њено 
причвршћивање на стубове помоћу  шелни.  
Обрачун по комаду постављене 
 табле.

4.2.Постављање и уклањање привремених 
вертикалних баријера
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Датум: М.П. Потпис понуђача 

НАПОМЕНА: 
Извођеве радова на одржававу и постављаву вертикалне сигнализације вршиће се континуирано 
током целе године,тако да ће се динамика извођења  радова на одржавању и постављаву знакова 
договорити са Jавним предузећем "Уређење и јавно осветљење" Јагодина. 

УКУПНО без ПДВ-а:                   _________________ 
УКУПНО са ПДВ-ом                    ________________
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IX ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
за озбиљност понуде 

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке 

ПИБ: ________________________ дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  

КОД БАНКЕ: ________________________  

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице - 

КОРИСНИК: Град Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6, Јагодина (у даљем тексту: Поверилац) 

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 
меницу број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу 
од _______________(_________________________________ динара), за озбиљност понуде 
у постуку јавне набавке Одржавање вертикалне сигнализације, ЈН бр. 31/2018. 

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 
(____________________________________________ динара) и да иницира наплату бланко 
сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са 
роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, 
изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________________________________ 
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а 
у корист Повериоца Град Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6, Јагодина (у даљем тексту: 
Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Понуди заведеној код Повериоца–под бројем 
_________од_________, и код Дужника под бројем_______________ од _____________. 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ 
(унети име и презиме овлашћеног лица). 

Рок важења меничног овлашћења је са роком важења 30 дана дуже од дана отварања 
понуда, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде  има за последицу и продужење рока 
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок важења 
понуде.   

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

Место и датум: ________________ 

М.П.

Издавалац менице 

_________________________ 
печат и потпис овлашћеног лица 
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X. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 

Назив наручиоца: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПИБ: 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач___________________________________________________ 
(назив, седиште извођача радова/понуђача)   

за потребе наручиоца  _________________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  услуге: 

________________________________________________________________, (навести врсту 
услуга), у вредности од _________________________________динара без ПДВ-а, 
(словима:__________________________________________________динара без ПДВ-а),  
број  уговора____________________од ___ . ___. _____. године. 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не 
може употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон:________________. 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених услуга 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе 
подноси уз понуду. 
Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које сте 
вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и 
исте приложити уз своју понуду. 



   Конкурсна документација за јавну набавку услуга ЈНМВ 31/2018 

Страна 29 од 31 

XI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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: М.П. Потпис понуђача 

Напомена:У случају потребе умножити овај образац. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
(Назив понуђача) 

даје: 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке 31/18 за набавку услуга – Одржавање вертикалне сигнализације 
–поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. 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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII    ИЗЈАВА 
О ТЕХНИЧКИМ  И КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:  

- да располажемо траженим техничким и кадровским капацитетом и то: 

Назив средстава односно кадрова јединица мере количина 

Путарско или доставно возило комад 1

Машина за разбијање бетона комад 1

Агрегат (генератор) комад 1

Апарат за заваривање комад 1

остали алат: лопата, крамп, тучак за набијање  
земље, кључеви за одвијање и притезање 

комад 1

Радник запослен на неодређено време, запослено 1

Датум: М.П. Потпис понуђача 




