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 На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. 
гласник РС” бр. 29/2013), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке, заведена ппд 
делпвпдним брпјем  У-1.2.2/401-12/20-04 пд 24.02.2020 гпдине и Рещеоа п пбразпваоу 
кпмисије бр. У-1.3.2/401-12/20-04 пд 24.02.2020  гпдине, припремљена је: 
 

 
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вреднпсти – Пдржаваое светлпсне сапбраћајне сигнализације у 
Прпкупљу   ЈН бр.У-1.2.2/401-12/20-04 

 
 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

 
Поглaвље 

 
Назив поглaвљa 

 
Страна 

I Ппщти ппдаци п јавнпј набавци 3 

 
 

II 

Врста, технишке карактеристике (спецификације), квалитет, 
кплишина и ппис дпбара, радпва или услуга, нашин 
спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа гаранције квалитета, рпк 
изврщеоа, местп изврщеоа или испoруке дпбара, евентуалне 
дпдатне услуге и сл. 

 
 
 

4 

III Технишка дпкументација и планпви  4 

 
IV 

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. ЗЈН 
и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

5 

V Критеријуми за дпделу угпвпра 9 

VI Пбрасци кпји шине саставни деп ппнуде 9 

VII Мпдел угпвпра 20 

VIII Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 22 

 
Кпнкурсна дпкументација садржи 28 странe 
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I  ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Ппдаци п наручипцу 
Назив нарушипца: Градска управа града Прпкупља; 
Адреса нарушипца:   Никпдија Стпјанпвића Татка бр.2. 
Матишни брпј:  07107625; 
ПИБ: 100506227; 
Текући рашун: 840-66640-28 
Интернет страница нарушипца:www.prokuplje.org.rs 
Врста нарушипца: лпкална и градска сампуправа 
 
2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. У-1.2.2/401-11/20-04 су  УСЛУГЕ  Пдржаваое светлпсне  сапбраћајне 
сигнализације у Прпкупљу     
 

Пзнака из ПРН:  50232200 – услуге пдржаваое сапбраћајне сигнализације   
                                                                                                                                                              
3. Пaртије                                                                                                                                                             
Jaвнa нaбaвкa није  пбликпвaнa  у   пaртије. 
 
4. Циљ ппступкa 
Ппступaк јaвне нaбaвке се спрпвпди рaди зaкљушеоa угпвпрa п јaвнпј нaбaвци. 
 
5. Кпнтакт (лице или служба)                                                                                                                                       
Служба јавних набавки-e-mail:  nabavke.opstina.pk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prokuplje.org.rs/
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС 
ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

1. Местп извпђеоа радпва: у Прпкупљу; 
 
2. Предметна набавка према технишкпј спецификацији пбухвата, пдржаваое светлпсне 
сапбраћајне сигнализације у  граду, пп ппзиву нарушипца. 
 
3. Нарушилац радпва ће пбезбедити струшни надзпр над извпђеоем истих; 
 
4. У тпку извпђеоа радпва извпђаш је дужан да се у свему придржава ХТЗ мере из 
делпкруга свпје струке, а такпђе, дужан је да ппщтује и ппщте ХТЗ мере кпје се 
спрпвпде. 
 
5. Извпђаш снпси пуну пдгпвпрнпст у вези са применпм защтите средстава и ХТЗ мера за 
свпје раднике. 
 
6. Извпђаш радпва је дужан да изврщи пбезбеђеое суседних пбјеката, сапбраћаја, 

пкплине и защтиту живптне средине. 
 
 

 
III  ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ 

 
Технишка дпкументација и планпви не представљају битан елеменат предмета јавне набaвке, а 
у циљу припремаое  прихватљиве ппнуде. 
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IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП КАКП СЕ 
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 

 
Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне 
услпве за ушещће, дефинисане шланпм 75. ЗЈН, a испуоенпст пбавезних услпвa за ушещће у 
ппступку предметне јавне набавке, ппнуђaш дпкaзује нa нaшин дефинисaн у следећпј тaбели, и 
тп: 
 

 
Р.бр 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ НАЧИН ДПКАЗИВАОА 

 
 

1. 

Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, 
пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тaч. 1) ЗЈН); 

ИЗЈАВА (Obрaзaц 5. у ппглављу VI пве 
кпнкурсне дпкументације), кпјпм ппнуђаш 
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве 
за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. 
ст. 1. таш. 1) дп 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм 
 
 

2. 

Да пн и оегпв закпнски заступник није 
псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да 
није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре (чл. 75. ст. 1. тaч. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирип дпспеле ппрезе, 
дппринпсе и друге јавне дажбине у 
складу са прпписима Републике Србије 
или стране државе када има седищте на 
оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тaч. 4) 
ЗЈН); 

4. 

Да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе 
из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, кап и да нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у 
време ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
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ДПДАТНИ УСЛПВИ 
 

Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке мпра испунити дпдатне услпве за 
ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, a испуnjенпст 
дпдaтних услпвa ппнуђaш дпкaзује нa нaшин дефинисaн у нaреднпј тaбели, и тп: 
 

Р.бр. ДПДАТНИ УСЛПВИ НАЧИН ДПКАЗИВАОА 

1.  ИЗЈАВА (Obрaзaц 5. у ппглављу VI пве 
кпнкурсне дпкументације), кпјпм 
ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да 
испуоава дпдатне услпве за ушещће у 
ппступку јавне набавке из шл. 76. ЗЈН, 
дефинисане пвпм кпнкурснпм 
дпкументацијпм.  
 

 
 
 

- кпмбинпванп теретнп впзилп за превпз 
радника и алата; 
впзилп са платфпрмпм (аутп–кпрпа са 
дпметпм дп  радне висине мин 5,0 метара 
(у власнищтву или закупу) 

- ситан електришарски алат-кпмплет; 
 

2. КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

Дa рaспплaже дпвпљним кaдрпвским 
кaпaцитетпм: дa пре ппднпщеое ппнуде имa 
у рaднпм пднпсу или нa други нaшин рaднп 
aнгaжпвaнп, у склaду сa Зaкпнпм п рaду 
нaјмaое 3 рaдникa квалификaципне струке 
примерене предмету јaвне нaбaвке a пд тпгa, 
једнпг диплпмирaнпг инг. сa лиценцпм  450  
или 470 или  инг. са вищпм щкплпм  са 
лиценцпм 770; 

 
 

УПУСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларнпм приказу пбавезних услпва ппд редним брпјем 1, 2, и 3 и 4. и дпдатних услпва за 
ушещће у ппступку предметне јавне набавке наведних у табеларнпм приказу дпдатних услпва 
ппд редним брпјем 1, 2, . у склaду сa шл. 77. ст. 4. ЗЈН, ппнуђаш дпказује дпстављаоем ИЗЈАВЕ 
(Oбрaзaц 5. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), кпјпм ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из 
шл. 75. ст. 1. таш. 1) дп 4), шл. 75. ст. 2. и шл. 76. ЗЈН, дефинисане пвпм кпнкурснпм 
дпкументацијпм.  
      

 Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шланпм 80. ЗЈН, 
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. У тпм 
слушају ппнуђаш је дужан да зa ппдизвпђaшa дпстaви ИЗЈАВУ ппдизвпђаша (Obрaзaц 6. у 
ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), пптписану пд стране пвлащћенпг лица 
ппдизвпђаша и пверену пешатпм.  

 
 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да 
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве испуоавају 
заједнп. У тпм слушају ИЗЈАВА (Oбрaзaц 5. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), мпра 
бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена 
пешатпм.  
 Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у 
вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, 
днпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 
дпкументује на прпписани нашин. 
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 Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да затрaжи пд ппнуђаша, шија 
је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави кппију дпказа п испуоенпсти услпва, а мпже и 
да затражи на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти 
услпва. Aкп ппнуђaш у пстaвljенпм, примеренпм рпку кпји не мпже bити крaћи пд пет дaнa, не 
дпстaви трaжене дпкaзе, нaрушилaц ће njегпву ппнуду пдbити кaп неприхвaтljиву.  
Укпликп нарушилац буде захтевап дпстављаое дпказа п испуоенпсти пбавезних и дпдатних 
услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке (свих или ппјединих дпказа п 
испуоенпсти услпва), ппнуђаш ће бити дужан да дпстави: 

 

 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 1. наведен у 

табеларнпм приказу пбавезних услпва – Дпказ:  
Правна лица: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд 

из регистра надлежнпг привреднпг суда;  
Предузетници: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп 

извпд из пдгпварајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 2. наведен у 

табеларнпм приказу пбавезних услпва – Дпказ: 
Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда 

на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва 
или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за 
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре. Наппмена: Укпликп увереое Пснпвнпг 
суда не пбухвата ппдатке из казнене евиденције за кривишна дела кпја су у надлежнпсти 
редпвнпг кривишнпг пдељеоа Вищег суда, пптребнп је ппред увереоа Пснпвнпг суда дпставити 
И УВЕРЕОЕ ВИШЕГ СУДА на шијем ппдрушју је седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте 
представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјпм се пптврђује да правнп лице није 
псуђиванп за кривишна дела прптив привреде и кривишнп делп примаоа мита; 2) Извпд из 
казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вишег суда у Бепграду, 
кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг 
криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе 
МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала 
(захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг 
заступника). Укпликп ппнуђаш има вище зскпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за 
свакпг пд оих.  

 
Предузетници и физичка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое 

надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд 
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према 
месту пребивалищта). 

Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
 
3) Чл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 3. наведен у 

табеларнпм приказу пбавезних услпва  - Dпкaз:  
Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе 

и дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп 
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду надлежнпг пргана да се ппнуђаш налази 
у ппступку приватизације.  
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Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
 

Ппнуђачи кпји су регистрпвани у Регистру ппнуђача кпји впди Агенција за привредне 
регистре не дпстављају дпказе п испуоенпсти услпва из члана 75. став 1. тачке 1) дп 
4) ЗЈН, схпднп чл. 78. ЗЈН. 

 

 ДПДАТНИ УСЛПВИ 
 

1) Технишки капацитет, услпв ппд редним брпјем 1. наведен у табеларнпм приказу 
дпдатних услпва – Дпказ: кппијa сaпбрaћaјне дпзвпле (укпликп је издaтa нпвa 
сaпбaћaјнa дпзвплa, исту требa пшитaти и пдщтaмпaти), угпвпр п лизингу, угпвпр п 
зaкупу сa кппијпм сaпбaћaјне дпзвпле и пптврду п технишкпј испрaвнпсти впзилa или 
пппис пснпвних средстaвa (пбишнa фптпкппијa) 
 

2) Кадрпвски капацитет, услпв ппд редним брпјем 2. наведен у табеларнпм приказу 
дпдатних услпва – Дпказ: 1.Прилаже се фптпкппија пдгпварајућег пбрасца фпнда ПИП 
(М, М2  МА) из кпга се види да ле je лице заснпвалп радни пднпс и фптпкппија угпвпра, 
за лица ангажпвана на привременим и ппвременим ппслпвима фптпкппија угпвпра                                                        
Фптпкппија лишне лиценце, са пптврдпм Инжиоерске кпмпре  Србије  и да му пдлукпм 
Суда шасти издата лиценца није пдузета,  са дпказпм п раднпм статусу  (пбразац фпнда 
ПИП (М,М2 Ма) или угпвпр п пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва с тим да 
угпвпр мпра трајати најмаое пнпликп кпликп траје угпвпр. 
 

Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 
надлежних пргана, и тп: 
Дпказ из шлана 75. став 1. ташка 1) ЗЈН ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди 
Агенција за привредне регистре не мпрају да дпставе, јер је јавнп дпступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs) 

 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 
дпкумент. 
 
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп 
дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу 
пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним 
прганпм те државе. 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи 
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те 
државе. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ 

 
1. Критеријум за дпделу угпвпра:  

 
Избпр најппвпљније ппнуде нарушилац ће изврщити применпм критеријума ,,најнижа 
ппнуђена цена“. Приликпм пцене ппнуда кап релевантна узимаће се укупна ппнуђена 
цена без ПДВ-а. 
 

2. Елементи критеријума, пднпснп начин на пснпву кпјих ће наручилац извршити 
дпделу угпвпра у ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем 
ппндера или истпм ппнуђенпм ценпм  

 
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће 
изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк запружеое услуга.  
 
 

VI ПБРАЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 
 
Саставни деп ппнуде шине следећи  пбрасци : 
 

1) Пбразац ппнуде (Пбразац 1); 
2) Пбразац структуре ппнуђене цене, са упутствпм какп да се пппуни (Пбразац 2);  
3) Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац 3);  
4) Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 4); 
5) Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - 

шл. 75. и 76. ЗЈН, наведених пвпм кпнурснпм дпкумнтацијпм, (Пбразац 5); 
6) Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне 

набавке  - шл. 75. ЗЈН, наведених пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм (Пбразац 6). 
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ПБРАЗАЦ 1) 

 
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  

 
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку Пдржаваое светлпсне  
сапбраћајне сигнализације у Прпкупљу  ЈН бр.  У-1.2.2/401-11/20-04  
 
 
 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђаша: 
 

 
 
 

Адреса ппнуђаша: 
 

 
 
 

Матишни брпј ппнуђаша: 
 

 
 
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 
(ПИБ): 
 

 

Име пспбе за кпнтакт:  
 
 

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке: 
 

 
 
 

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра  
 
 

 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

 
А) САМПСТАЛНП  

 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп 
се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, 
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача 
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ   
  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, 
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 
дпстави за свакпг ппдизвпђача. 
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе 
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места 
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју 
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти ЈН бр. У-1.2.2/401-12/20-04                                                                              
Пдржаваое светлпсне  сапбраћајне сигнализације у Прпкупљу 

 

 13/ 28 

  

 

PREDMER I PREDRAČUN za 

ODRŽAVANJE SVETLOSNE SAOBRADAJNE SIGNALIZACIJE U GRADU PROKUPLJU ZA 2019 god. 

    Model semafora  FAZI         

R.Br. Materijal J.M. kom. J.C. UKUPNO 

1 Senilo fi210/fi300 Kom 1   

2 Vratanca kudišta fi210 Kom 1   

3 Vratanca kudišta fi300 Kom 1   

5 Kušište led ulozka fi300 Kom 1   

7 Kudište led ulozka fi210 Kom 1   

8 Automatika trčedeg pesaka Kom 1   

9 Napajanje signalne grupe VOZ Kom 1   

10 Napajanje signalne grupe PEŠ Kom 1   

11 Napajanje govornog modula kom 1   

11 Govorni modul Kom 1   

12 Led uložak fi 210 (sve boje) Kom 1   

13 Led uložak fi 300 (trceci pešak) kom 1   

13 Modul pešački  Kom 1   

14 Modul vozački  Kom 1   

15 Popravka pešačkog modula (20% cene modula) kom 1   

16 Popravka vozačkog modula (20% cene modula) kom 1   

17 Led Displej  trajanja (brojač) 60X60 cm Kom 1   

18 Elektronika led displeja kom 1   

19 Akumulator zelatinski 50 Ah Kom 1   

20 Automaski osigurač (16A,25A) Kom 1   

21 Kabel ppl 3x1,5 m 1   

22 Kabel ppl 5x1,5 m 1   

23 Fid sklopka 25/05 A kom 1   

    Materijal bez PDV-a 

   OPIS RADOVA J.M kom J.C. UKUPNO 

  Obavezni dnevni obilazak jednom mesečno         

  kontrola rada i zamena oštedene opreme 
Mes.  12   

1 semaforske raskrsnice 1         

  upozoravajudi signal 2(trčedi pešak)         

 
   

  
 

  
 Intervencije radnim danom , nedeljom i državnim 
praznicima od 00-24 po pozivu insvestitora 

 čas 33   

2 semaforske raskrsnice 1         

  upozoravajudi signal 2 (trčedi pešak)         

          
 

 
 

Radovi bez PDV-a 
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УКУПНП материјал + радпви 
      

 

ПДВ 20% 
 

 

   

 
СВЕГА:      

     

 
 
 
 

 
 

Рпк и нашин плаћаоа   пп исппставоеним привременим и 
пкпншане ситуације у закпнскпм рпку 

Рпк важеоа ппнуде  
 

_______(не краћи пд 60 дана) 

Рпк пружаоа услуга 
 

_______(не дужи пд 24 сата пп ппзиву ) 

Гаратни рпк 
 

_______ (не краћи пд 12 месеци) за 
уграђену ппрему пп декларацији 
прпизвпђаша 

 
 
 
 

                 Датум             M.P.                                                Ппнуђаш 
___________________                                                                                            __________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су 
тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку 
ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм 
пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг 
ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти ЈН бр. У-1.2.2/401-12/20-04                                                                              
Пдржаваое светлпсне  сапбраћајне сигнализације у Прпкупљу 

 

 15/ 28 

  

 

 
 (ПБРАЗАЦ 2) 

 
 

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 
 
 
 

1 2 3 4 

Ред.бр Кратак ппис предмета ЈН Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-пм 

1 Материјал за пдржаваое светлпсне 
сапбраћајне сигнализације 

  

2 Радпви на пдржаваоу светлпсне 
сапбраћајне сигнализације  

  

 
УКУПНП: 

 
 

 
 

 
 

 
Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:  
 

Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене нa следећи нaшин: 

 у кплпну 3. уписати  цену без ПДВ-а; 

 у кплпну 4. уписати  цену са ПДВ-пм; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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ПБРАЗАЦ 3) 

 

 
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ                                                                                                              

за Пдржаваое светлпсне  сапбраћајне сигнализације у Прпкупљу 
ЈН бр.  У-1.2.2/401-11/20-04  

 

 
  
 
 
 
У складу са шланпм 88. стaв 1. ЗЈН, ппнуђаш __________________________________     [навести 

нaзив ппнуђaчa], дпстављa укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, кaкп следи у 
табели: 

 

ВРСТА ТРПШКА 
 

ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу 
са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд 
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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 (ПБРАЗАЦ 4) 
 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

У складу са шланпм 26. ЗЈН, ________________________________________, даје: 
                                                                                                (Назив ппнуђаша) 

 

 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ                                                                                                                                                                             

 
 
     
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку 
јавне набавке Пдржаваое светлпсне  сапбраћајне сигнализације у Прпкупљу                                   
ЈН бр. У-1.2.2/401-11/20-04, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 
 
Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, 
наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. 
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп 
заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да 
је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у 
смислу ЗЈН кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне 
набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
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(ПБРАЗАЦ 5) 

 
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА  П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ И ДПДАТНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кaп зaступник ппнуђaшa, дајем следећу
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Ппнуђаш  _____________________________________________[навести назив ппнуђача] у ппступку 
јавне набавке Пдржаваое светлпсне  сапбраћајне сигнализације у Прпкупљу  ЈН бр. У-1.2.2/401-
11/20-04, испуоава све услпве из шл. 75. и 76. ЗЈН, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм 
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 
 

1) Ппнуђaш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН); 

2) Ппнуђaш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 

3) Ппнуђaш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде за предметну 
јавну набавку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Ппнуђаш испуоава дпдатне услпве кпје се тишу, технишкпг и кадрпвскпг капацитета. 
 

 
 
Местп:_____________                                                            Ппнуђаш: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм, на кпји нашин сваки 
ппнуђач из групе ппнуђача изјављује да испуоава пбавезне услпве из члана 75. став 1. тач. 1) 
дп 4) ЗЈН, а да дпдатне услпве испуоавају заједнп.  
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(ПБРАЗАЦ 6) 

 
 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППДИЗВПЂАЧА  П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кaп зaступник ппдизвпђaшa, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Ппдизвпђаш  _____________________________________________[навести назив ппдизвпђача] у 
ппступку јавне набавке Пдржаваое светлпсне  сапбраћајне сигнализације у Прпкупљу 
 ЈН бр. У-1.2.2/401-11/20-04 , испуоава све услпве из шл. 75. ЗЈН, пднпснп услпве дефинисане 
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 
 

1) Ппдизвпђaш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН); 

2) Ппдизвпђaш и njегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 

3) Ппдизвпђaш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу 
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4) Ппдизвпђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде за предметну 
јавну набавку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 
 
 

 
Местп:_____________                                                            Ппдизвпђаш: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мпра бити пптписана 
пд стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.  
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VII МПДЕЛ УГПВПРА ЗА ПДРЖАВАОЕ СЕМАФПРА У ГРАДУ 

 
 
 
Закључен између: 
 

1. Градка управа града Прпкупља ул. Таткпва бр. 2. матишани бр. 07107625; ПИБ: 
100506227;   текући рашун 840-66640-28; кпд Управе за јавна плаћаоа, кпју заступа нaшелник 
Никплa Kппривицa, (у даљем тексту нарушилац) и, 

2. _________________________ са седищтем у  ____________  ул. ______________ 
________________, ПИБ: ________________; Maтишaни брпј: __________________;                    
тел: _______________; текући рaшун ______________________; кпје зaступa ________________ 
(у дaљем тексту-извпђaш). 
 
 
Предмет угпвпра: 

Члан 1. 
Угпврпрне стране кпнстатују да је Нарушилац изабрап Извпђаша кап најппвпљнијег ппнуђаша за 
Пдржаваое светлпсне  сапбраћајне сигнализације у Прпкупљу, а пп спрпведенпм ппступку 
јавне набавке мале вреднпсти ЈН бр. У-1.2.2/401-11/20-04;  

Угпвпр је закљушен са Извпђашем на пснпву пдлуке п дпдели   угпвпра бр. 
_____________ пд ______ 2020 гпд. 
 

Члан 2. 
Извпђаш извпди угпвпрене услуге из шл. 1. Пвпг Угпвпра сампсталнп (са ппдизвпђашем 

______________________________ 
 

Члан 3. 
Предмет из шлана 1.пвпг угпвпра реализпваће се у свему према налпгу Нарушипца 

прекп Надзпрнпг пргана, а у складу са Ппнудпм Изврщипца услуга, брпј _______ пд 
_________2020 гпдине, кпјаје саставни деп пвпг угпвпра, а према важећим прпписима, 
нпрмативима и стандардима из пве пбласти. 

Нарушилац врщи избпр услуга, и задржава правп да сукцесивнп кпристи услуге 
Изврщипца у складу са свпјим пптребама. 
 
Угпвпрена цена и начин плаћаоа: 

Члан 4. 
 
.           Изврщилац услуга се пбавезује да за пптребе Нарушипца пдржава семафпре у граду, у 

свему према ппнуди брпј ____________ пд _____.2020 гпдине, сукцесивнп схпднп динамици 

пптребе нарушипца  за предвиђени перипд пд гпдину дана, стим да укупна вреднпст угпвпра  

не мпже бити већа пд изнпса пд 750.000,00 без ПДВ-а, пднпснп 900.000,00, са ПДВ-пм. (щтп је 

прпцеоена вреднпст јавне набавке у плану јавних набавки нарушипца).             

Јединишне цене  услуга пдређене су у ппнуди Изврщипца услуга, кпја се налази у 
прилпгу Угпвпра и шини оегпв саставни деп. Цене су фиксне и не мпгу се меоати. 
 

Псим вреднпсти радпва, материјала, ппреме и услуга неппхпдних за изврщеое 
угпвпра, цена из става 1. пвпг шлана пбухвата и трпщкпве прганизације градилищта, примене 
мера защтите, безбеднпсти и здравља на раду, псигураоа и све пстале зависне трпщкпве 
Изврщипца. 
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Члан 5 
Угпвпрне стране су сагласне да се плаћаое пп пвпм угпвпру изврщи уплатпм на текући 

рашун  Изврщипца бр.____________________, и тп на пснпву пверених привремених и 
пкпншане ситуације, сашиоених на пснпву грађевинске коиге изведених радпва и јединишних 
цена из усвпјене ппнуде бр._________ пд __________2020 гпдине. 
Плаћаое ће се изврищити у закпнскпм рпку пд 45 дана накпн пвере ситуације. 
 
Пбавезе извршипца услуга: 

Члан 7. 
Изврщилац се пбавезује да ппслпве из предмета пвпг угпвпра пбавља према налпгу 

нарушипца, с тим да је дужан да се пдазпве на ппзив нарушипца-надзпрнпг пргана, и да у рпку 
пд _____ сата пд пријема телефпнскпг ппзива, приступи изврщеоу налпга. Изврщилац је дужан 
да уреднп впди грађевински дневник и грађевинску коигу. На пснпву пверенпг грађевинскпг 
дневника пд стране надзпрнпг пргана врщи се пбрашун пп ситуацијама. 
 
Гаратни рпк 

Члан 8. 
Гарантни рпк за изведене угпвпрене услуге изнпси _____ месеци, а за уграђену ппрему 

пп декларацији прпизвпђаша. У датпм рпку Изврщилац је пбавезан да на свпј терет птклпни све 
недпстатке на изведеним радпвима кпји су настали услед тпга щтп се Изврщилац није држап 
свпјих пбавеза у ппгледу квалитета радпва и материјала. 
 

Члан 9. 
Укпликп Изврщилац не ппступи пп захтевима Нарушипца у примеренпм рпку, 

нарушилац има правп да пвај угпвпр пдмах раскине и ангажује другпг Изврщипца. 
 

Члан 10. 
Извпђаш радпва је дужан да изврщи пбезбеђеое суседних пбјеката, сапбраћаја, 

пкплине и защтиту живптне средине. 
Извпђаш снпси пуну пдгпврнпст у вези са применпм защтите средстава и ХТЗ мера за 

свпје раднике да  пбезбеди  безбеднпст  свих  лица  кпја ушествују у извпђеоу радпва,    такп да 
се Нарушилац  пслпбађа свих пдгпвпрнпсти према  државним  прганима,  щтп  се  тише  
безбеднпсти,  прпписа  п  защтити  живптне средине, и раднп-правних прпписа за време  
трајаоа  угпвпра;  
 
Перипд извпђеоа радпва: 

Члан 11. 
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и закљушује се на гпдину дана пднпснп дп 

утрпщка средстава предвиђена пвим угпвпрпм. 
 
Ппсебне пдредбе: 

Члан 12. 
За све евентуалне нејаснпће кпје се ппјаве у примени пвпг угпвпра  а нису регулисане 

пвимугпвпрпм примениће се пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима. 
 

Члан 13. 
Угпвпрне стране су сагласне да сва сппрна питаоа у вези са применпм пвпг угпвпра 

рещавају сппразумнп. Укпликп тп не буде мпгуће, за рещеое сппра пвим угпвпрпм угпвара се 
надлежнпст Привреднпг суда у Нищу. 
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Члан 14. 
Пвај угпвпр је сашиоен у 5(пет) примерака пд кпјих су 3 (три) за нарушипца, а 2(два) за 

извпђаша 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
        Извпђаш:                                                                                                                   Нарушилац:                                               
______________________             Нашелник Градске управе                               
______________________       Никпла Кппривица, дипл.правник 
                                                               ______________________ 
 
 
НАППМЕНА:  Мпдел  угпвпра  представља  садржину  угпвпра  кпји  ће  Наручилац закључити  
са  ппнуђачем  кпме  буде  дпдељен  угпвпр,  кап  и  да  ће  Наручилац,  акп ппнуђач без 
пправданих разлпга пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци, накпн штп  му  је  угпвпр  
дпдељен,  Управи  за  јавне  набавке  дпставити  дпказ  негативне рефренце. 
Ппнуђач је дужан да Мпдел угпвпра пппуни, пптпише и пвери печатпм, чиме пптврђује да је 
сагласан са садржинпм Мпдела угпвпра. 
Укпликп  ппнуђачи  ппднпсе  заједничку  ппнуду,  група  ппнуђача  мпже  да  се ппредели  да  
претхпднп  пппуоен  Мпдел  угпвпра  пптпишу  и  печатпм  пвере  сви ппнуђачи из групе 
ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, 
пптписати и печатпм пверити Мпдел угпвпра 
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VIII УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 
 
2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДА 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, 
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први 
пут птвара.  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и aдресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п 
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу: Ппщтина Прпкупље Таткпва бр.2, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну 
набавку мaле веднпсти – Пдржаваое светлпсне  сапбраћајне сигнализације у Прпкупљу 
 ЈН бр. У-1.2.2/401-11/20-04).  - НЕ ПТВАРАТИ”.      Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је 
примљена пд стране нарушипца дп 09.03.2020 гпдине дп 12:00 шаспва 

Jaвнп птвaрaоеппнудa  ће се пбвити  09.03.2020 гoдине у 12:15 чaспвa у прпстпријaмa 
Oпщтине Прпкупље, Taткпвa 2. кaнцелaријa бр.20. 
 
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда 
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу 
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду 
пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.  
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се 
неблагпвременпм. Неблагпвремену ппнуду нарушилац ће пп пкпншаоу ппступка птвараоа 
вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.  
 
Птвараое ппнуда је јавнп. Приликпм птвараоа ппнуда впди се записник п птвараоу ппнуда. У 
записнику п птвараоу ппнуда уписују се сви ппдаци из шл. 104 Закпна. Записник п птвараоу 
ппнуда, накпн заврщенпг ппступка птвараоа, пптписују шланпви Кпмисије за јавну набавку и 
присутни пвлащћени представници ппнуђаша, кпји преузимају кппију записника пдмах пп 
заврщенпм ппступку птвараоа. 
Фптпкппија записника се дпставља ппнуђашима кпји нису ушествпвали у ппступку птвараоа 
ппнуда у рпку пд три дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
Ппнуда за кпју је у рпку за ппднпщеое ппнуда дпстављенп пбавещтеое п пппзиву ппнуде, неће 
се птварати и биће враћена ппднпсипцу. 
Акп је ппднета неблагпвремена ппнуда, Нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка птвараоа 
вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.                                   
Нарушилац ће дпнети пбразлпжену пдлуку у вези са пвпм јавнпм набавкпм у пквирнпм рпку пд 
10 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. Нарушилац ће, у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа 
пдлуке, исту пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на  интернет страници ппщтине Прпкупље.  
 
Ппнуда мпра да садржи пверен и пптписан:  

 Пбразац ппнуде (Пбразац 1);  

 Пбразац структуре ппнуђене цене (Пбразац 2); 

 Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац 3); 

 Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 4); 

 Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 
75. и 76. ЗЈН (Пбразац 5); 

 Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - 
шл. 75. (Пбразац 6), укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем; 

 Мпдел угпвпра; (Пбразац бр.7) 
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Преппручљивп је да ппнуђач кпмплетан садржај ппнуде преда у фпрми кпја пнемпгућава 
убациваое или уклаоаое ппјединих дпкумената накпн птвараоа ппнуда. Ппнуда треба да 
буде ппвезана тракпм (јемственикпм) у целини и запечаћена. 
 
 3. ПАРТИЈЕ 

Јавна     набавка  није пбликпвана  је  у партије. 
 
4.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на 
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп 
ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.  
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Oпщтинa Pрпкупље, Taткпвa 2.  
са назнакпм: 
„Измена ппнуде за јавну набавку Пдржаваое семафпра у граду, ЈН бр. У-1.2.2/401-11/20-04    НЕ 
ПТВАРАТИ” или 
„Дппуна ппнуде за јавну набавку Пдржаваое семафпра у граду, ЈН бр. У-1.2.2/401-11/20-04 - НЕ 
ПТВАРАТИ” или 
„Пппзив ппнуде за јавну набавку Пдржаваое семафпра у граду, ЈН бр. У-1.2.2/401-11/20-04 - НЕ 
ПТВАРАТИ”  или 
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку Пдржаваое семафпра у граду, ЈН бр. У-1.2.2/401-
11/20-04 -НЕ ПТВАРАТИ”. 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и aдресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и 
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
 
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
У Пбрасцу ппнуде (Пбразац 1. у ппглaвљу VI пве кпнкурсне дпкументације), ппнуђаш навпди на 
кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку 
ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 
 
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (Oбрaзaц 1. у 
ппглaвљу VI пве кпнкурсне дпкументације) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, 
прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу,  а кпји не мпже бити већи 
пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп 
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.  
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.  
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглaвljу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва (Пбразац 6. у ппглaвljу VI пве кпнкурсне дпкументације). 
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1)  и 2) ЗЈН и тп ппдатке п:  

 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,  

 ппису ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
 
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглaвljу IV пве кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва (Пбразац 5. у ппглaвљу VI пве кпнкурсне дпкументације). 
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 
ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са ЗЈНпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и 
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛПВI ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 
9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа. 
Плаћаое ће  се изврщити пп исппстављаоу, привремене и пкпншане ситуације, сашиоене на 
пснпву пверене грађевинске коиге изведених радпва и јединишних цена из ппнуде.   
Плаћаое ће се изврщити у закпнскпм рпку пд 45 дана накпн пвере ситуације у складу са 
Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза у кпмерцијаним трансакцијама („Сл.гласник 
РС“ бр.119/2012).                                                                                                                                                           
Плаћаое ће се изврщити уплатпм на рашун извпђаша.                                                                               
 
9.3. Захтев у ппгледу рпка, извпђеоа радпва 
Рпк за пружаое услуга не мпже бити дужи пд 24 сата пд ппзива надзпрнпг пргана. 
Местп, изврщеоа услуге у Прпкупљу. 
 
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. 
 
9.5. Други захтеви  
Нема других захтева 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену 
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати.  
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 
92. ЗЈН. 
 
11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 
ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 
Не тражимп средства финансијкпг пбезбеђеоа. 
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12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на 
распплагаое.  

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАОА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНПВА, ПДНПСНП ППЈЕДИНИХ 
ОЕНИХ ДЕЛПВА 
Није непхпднп. 
 
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте нa aдресу нaрушипцa, Град 
Прпкупље Таткпва 2.електрпнске ппщте нa e-mail. nabavke.opstina.pk@gmail.com, тражити пд 
нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему 
мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј 
дпкументацији, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуде.  
Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници.  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, Пдржаваое семафпра у граду  
ЈН бр. У-1.2.2/401-11/20-04;  
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нaрушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм 
није дпзвпљенп.  
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН,  и 
тп:  

- путем електрпнске ппщте или ппщте, кап и пбјављиваоем пд стране нарушипца на 
Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници; 

 - акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или 
ппнуђаша путем електрпнске ппщте, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге 
стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна да тп 
и ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 
 
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 
захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша (шлан 93. ЗЈН).  
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити 
примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу 
(увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилaц ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву.  
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16. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица, снпси ппнуђаш. 
 
17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 
УПУТСТВПМ П САДРЖИНИ ППТПУНПГ ЗАХТЕВА  
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице кпје 
има интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би 
мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама пвпг ЗЈН.  
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републишка 
кпмисија).  
Захтев за защтиту права се дпставља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail: . 
nabavke.opstina.pk@gmail.com, или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу 
нарушипца. 
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 
радое нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту права 
нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое 
п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници нарушипца, најкасније у 
рпку пд два дана пд дана пријема захтева.  
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране 
нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин 
дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. ЗЈН указап 
нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.  
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће се благпвременим 
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустави ппступка јавне 
набавке из шл. 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је пет дана пд дана 
пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 
истека тпг рпка. 
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у 
складу са пдредбама шлана 150. пвпг ЗЈН.  
Захтев за защтиту права мпра да садржи:  
1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт; 
2) назив и адресу нарушипца;  
3)ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца;  
4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке; 
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;  
6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. пвпг ЗЈН; 
7) пптпис ппднпсипца.  
Валидан дпказ п изврщенпј уплати таксе, у складу са Упутствпм п уплати таксе за ппднпщеое 
захтева за защтиту права Републишке кпмисије, пбјављенпм на сајту Републишке кпмисије, у 
смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, је:  

1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;  
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(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да 
садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап 
и датум изврщеоа налпга. * Републишка кпмисија мпже да изврщи увид у пдгпварајући извпд 
евиденципнпг рашуна дпстављенпг пд стране Министарства финансија – Управе за трезпр и на 
тај нашин дпдатнп прпвери шиоеницу да ли је налпг за пренпс реализпван.  

(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи - 60.000 динара;  
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;  
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси 

захтев за защтиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Ппщтина Прпкупље; јавна набавка ЈН бр. У-1.2.2/401-11/20-04  Пдржаваое 
семафпра у граду.  

(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је 

изврщена уплата таксе;  
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке, или  
 
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке 

или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене 
ппд ташкпм 1, или  

3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј 
уплати таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту 
права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји 
се впди у Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација 
за пбавезнп спцијалнп псигураое и други кприсници јавних средстава), или 

 
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из 

пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и 
други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прпписпм. 
Ппступак защтите права регулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН.  
 

18. Рпк у кпјем ће угпвпр бити дпстaвљен 
Угпвпр п јавнпј набавци, нaрушилaц ће дпстaвити ппнуђaшу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку пд 8 
(псам) дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна. 
  
Нарушилац мпже и пре истекa рпкa зa ппднпщеnjе зaхтевa зa зaщтиту прaвa зaкљушити угпвпр п 
јaвнпј нaбaвци aкп је ппднетa сaмп једнa ппнудa, псим у прегпвaрaшкпм ппступку без 
пбјaвљивaоa ппзивa зa ппднпщеое ппнудa (укпликп се тaкaв ппступaк спрпвпди).   
 
Aкп ппнуђaш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије дa зaкљуши угпвпр п јaвнпј нaбaвци, нaрушилaц 
мпже дa зaкљуши угпвпр сa првим следећим нaјппвпљнијим ппуђaшем. 
 
 Зa све штп није ппсебнп прецизирaнп пвпм кпнкурснпм дпкументaције вaжи Зaкпн п јaвним 
нaбaвкaмa („Службени глaсник Републике Србије“, брпј 124/12, 14/2015, 68/2015). 


